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 هد دعا تا
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 ناف

ِ 
 با

 دارا نرو -

 نرشعوتاتهس یاقوت
EI 

 راسو هداعسلازاد یاغا لتق ۰
 هنوخ ۰

 هالا نقلا ناسا لع هال ۰

  نایاتشوبرس لزق ۰
 ن اتطاس د لاو ترش

 د دج یارسسب ۰
 كن ن دلا سع“ قا ۰

 دو

 هشاس هدلاوچهومقرس لو ۰

 زب رع و ی دئئا ناعع ۳ ۰

 تا

 شان ییطصم دعاعتم

 تاهیجوت صیوفس دلت ۰
 نوردنا

 یو ع وطعم رس ندما ی

 اسان

 یدنفارهارا ترازو ناسحا ٠

 هللکءا ی دنفا رهاط نییعت ۰

 ںیہ پ ی دنفا هل دعس نينا ۰

 ۱ هرردا یارس

1 

 .هداز یناش رات ن میل والا ةغطقلا ت

13 

‘t0 

 دیس نئواشاپ مارماب هیوق ۰

 لویتاتسا ضاق لیدبت ۰
 ندماو ناب رکی یان لب دہن ۱

 اشاب رایطع وطعم رس .

 دا رطتسا ب

 تاج ون ضعب قباسیشاب ۰
 ظواح ع وطعم رس نادمآ ۰

 عا نطصم ۰۰

 نانکسرسع وطةفرس نوعا

۳ 

 اشا یضاقا ار

 ۳ تاود ماظد یار ترو ەد ەع ۵

 قاقلادنس تروص 7

 یدنفآدیف>یل <
 قاجواناکرزاب لتق ۰

 ضعبو هکوکحت سورءامنا ۰
 تاهجوت ۰
 نایعانوعد تاهدعرک د ۰

 ناکسع وطعم رس ندها ۰

 ۱ مالسالا حش تب

 جوا شاب مازا یادوش

 ناسا ندماو

 انا فراع

 یلوطانا رکسعرس هیحوت



 تامجوت صءبو ۰۰

(۳ 

 اغوغ تنوکس تزوصضو اف

 ۱۳۸ | . هناخدضاک رد هماعتعج
 یدتفا د حو نش وسا ۰

 ۱۱ هزلکنا صخ ماب هلاکع ۰
 ۱۳ رک اسع ماظن ادب ۰

 ۱2۶ || صبو ماا ترشاب ۰

 تاهحول ۰
 ناب رک هفواع میت ۰
 یشابرضحخو هجوج لق .
 د ناسک ضع! قلو ا

 راذکتصعا هلاکم دفع .

 ها ۰
 ر

 یمظعاردض هعاقندانسرف ۰

 لاش مدلف بتاج .

 هدا رورمقس تار رکندمآ ۰

 یلغوایبهومقلتق
 هناتسا لاوحالیصه ٠

 نابطاس یارکرداندمآ ۰

 نایکسقاجوابع ون یاطءاو ۰
 راطفاب نانابکس توعد

 هامرد نایءط تامدعم کد

 مسریارجا ناطاسشز ۰

 اشا شم ا

 تا حول ۰ ۰ ۰

 E ےدیککن ضر
 ۱۵۶ | ردف*هللر د دیصء هتفرومط

 ٌدغفادمو ناب رڪکب تک
۱ . 

 لانام انن

 یشابییبریجو ۰
۱۰0۵ 

 لبمعخ ا ۹

 ناپ ود ضب ودر
 یناغر عو یدنفا هللا دعس نن ٥

 ابل 0 ر وهط

 یلعوا دا یاح لتف

 | مهاجم نوداس فن سل

۲ .۱۰  ۱ 

 | ترادصو الال ےس | لی طب محو مي

 اشابیبعدیس یاد و3 هب رع

 : اغا رادقوجو را ےس یاو

E HO 

 ارزو تاج وڏ

 , هیسوراب ناصخ مم نییعت
 | د یل هردلاق ندش نارععرعم

 اغا

 ناب رارف ت ےک رح باہسا

 قعسورزا
 یلاعردص یا دیک لیدت



 قابو ی دفا فراع هداز ۰
 یدنفا ۰

 ؟ییاقمع قوا اب ایص ترادص
 اشان لغ ییدخرج .*

 ارزو تاجو ضرب ۱5۷

 EES مای دورو
 هلاکم ۰

 نادنو رط یدبقاصخ س

 هن رارادزد ی رلهعلق زاغوب ...

 همانعلعت نالى ربو ۰

 نالوعوفو هد هلاکم قانا

 یدفارھهاطظ ۰

 تاودارد ناشد مسر هب رغ

 هداز دار تاقفو

 تاج نم رکلا دنع لاسزا
 ها

 ناطلس همطاندالو
 لعو یدنفا دیف- قالطا

 تاجود ضعلویدنوا هداز 3

 اشا یضاق ع وطءهرسندما 1

 یلامردص یادکک ننولرع ۱۷۸

 نرشعو عب را هنس مناقو ۱۸۰

 ۱ داود ضعا ۰ ۰

 اشاب بغار ین ٩

 قیلویدنفادبحو تاد وع ۷

 ےک چ

ak, ۰فلاو ْنیأمو  

 ساخر ورفس ۰ ۰ ۰

۱۹۹ 
 تارحو ۰ +

 هلع تاهحود ۰ ۰ ۰

“oهيو وص  

 | ت
 ل حجوا ۰ 4 4

 بارا ۰

 وخ

 . مورر دص ماک:مس لزرع

 ۱ تاهجود ضعإ
 | یو بفا ندلا نیس تاوو

 هجرت

 | نادوبقنایریهکبیافا لی دبت
 اشاب ماقمعاق ندش

 ۱ هلایسرت تناما هیحوت

 ۱ تل نیماهداز اشاب نيمآتافو

 هنات ءا مہظعاردض دورو

 ارعشزا یدنفایعو تافو

 ۱ رس یار تر وتم وع

 | صع!و نالا وو رس لرع

 ارزوتاهبحوت صمد

 نان رهکب یاعلی دبت
 ۱ بناجزا ترسسرابخا ضد

 نصب وان رد یادو نا

 1 بناحرا ترمسم ما ندما



(٤ ( 

 رفسبایزا تام جود ع وقو
 سوح

 ودرا طاق بصا | ۲۰٩

 باكر اقماق بصذ ۲۰۹ |

 تسبلاع ترسم رخ دورو | ۲۰٩

 کوکرب بناجزا
 بناجزا تیلاغربخ دورو

 نیرو ی
 ليعع“| هرم صارت ندما

 اشابدوادب ع ون حارخاو ۰

 دوادب مرک ا رادرتس تکرح ۳۱

 یلعویدنفا ع لتقو اشاب ۰
 یدنفادشار تكحوکو یدنفا ۰۰

 یعتانوقو یچیدخر > بص ۱339

 rS تافوربخ دورو ۳

 ارب رمزا ءاص هود ۳۱۳

 یدنفا ۰

 تروصو هراس نیما لي دب

 یاس نیما تاقو ۳۹ ۱

 ناب رب نادا ضع! نایغط ۷

 یاردک زا مرکارادرمستکر ح ۸

 اشایدواد ۰۰۰ |

 هیفوص ۰ ۰ ۱

 ۶ سلبا همان دصت لدا ۲۲۰ |

2 
 همان دصد تروص ۱۹

 ۸-ساارف مه هدالودرد ۵

 نالبرپو هش را راذکینصم ث

 رب رعت

 سد لیکو بوتکم هصالخ

 یدنفابمک ۰

 هخاصلا ده ىلع هال ۹

 تافو یدندا رهاط قالطا

 تد الوو ناطاس همطاف ۰۰

 ٩4 ناطاس هتداع ٠۰

 داد یلاو كنحربخ ندمآ

A 

 مرکاراد رس لوصو ناناهواب
 هنردایا هل ۰

 ز عماد لاساو رب رخت
 یاعردص ئادا لاسراو ۰

 فک ودایس ر باغ ود راسا

 ےس مطت

 نایعازاغاتسر تافو

 تص

 ودرا ثداوح صعد

eىس یا د  

 ندو هک ا

 هنراو 4 +



)۰( 

 هن ردا رکسع فون و رجر

 رکسع رس ی ودرا لاوحا

 هیفوص

 فرش سدو هبا هیحوت

 هو رفتم تداوح

 یوطانازارک اسع ضعت د ورو

 ناطراض لاوحاو

 شعب راد هودا یودرا

 تان راع تامدعمو نداوح

 رک د نداوح

 یدنفا دیحو باکر سیراکن

 ك تزعی ےکلکب مادعاو ۰

 برگ با بصا
 دعا مومعه دادن < یا رت

 دادعد لاو

 رک ارم یودرا در وقت

 هی وص ۰ ۰

 دوراب شاب لبلخ توعد

 ازغیاونالع ضعب دورو

 یماقمعاقلدبنو ۰
 یا ر اشم رک EE تنی

 اشا دیشروح یودرا زور

 نودامش ند اهم 4 هالعمر اد

VE 

۳۷۳۹ 

 ۱ یک ۰ ۰

 هك ول نایعاتب زوم امد دص

 عاق تر روص

 ن اولا تارزو ناسحا

 یرخا هکاقدورو اغا مهازبا
 دا رطتسا

 یاتشعمرک ارا در تد وع

 ی روما مست و دد وک

 زد دنت نک امارد - ۳

 لیعفسا هعلقء المتساربخ دورو ٨۱

 هیفوص بناج لاوحا صد ۳

 لع یلص راق ترازو راہظا ۳
 قچ“ورواندشرومامواشاب ۰۰

۳۹۰ 

 واجر یلضم لوح
 هی عافدا ماسدورو

 ناکس کک ۳ ۰

 هات هيل واد کک لاد

 لاعتاو و درا یضاقات
 اشاب ىج روس یو

 نداو کوک رب رکسع نیبعل

 رام لها رادرس ۰

 ناتعهرفترومأم ضهدوفع

 هداز ۰۰۰ |تعحرو روصع كن>ح عوقو

 ةولوا ولان للدم رمالاسرا 3۹۰ روباط ۰



)۸( 

 ۱ بناحزاا دعا نت )جونم AL تاعوقوو هتراو بناحوانیب بدو ۰ ۰

7 

 یرازاب یلغوا یباح ءالینسا ۳
 هن راو هز صاغ و دارغرارهو

 « عمار د یر ک یروشو
 حد اوبا

 نودا طخ تروص ۵۰

 هبلع و كا رخ دورو ۰

 ق بناجزا ۰
 هایس رب اش وور ۱
 داع زا نمد تغارفو ۰

۲ 

 کوک رب زا تراش؛دوروو ۲۳

 یعصعاردص هعا تروصا ۳

 ییسرد تاب را ردد ۲۳

 تابیتر وزا ورمصملاوحا ٩
 رصح یاو ۰
 نرصلو كن ری دورو ۷۸

 رگید كنحو قور رد

 ودرارد ۰

 قوتور باج لاوح 1 ۲

 هقرفت» تاعوفو ۶

 نا رصکب یانآ لرع ن

 رک هی تک ہک و

 دا رغلب تاج هبیفوص ۰

 اشابورس> هعاقدورو ۲

 ۱ E دوا ۳۸۳۹

 اسان نف سود ےک:

 لیلخ ییهصاشوق تدامس ۳۹0

 هقرفتم تاعوقو صء ۸

 | لدو مور ردصیاو لزرع ۳۹۹

 ۱ ییتشاتنرافس یمالس الا رخ

 یدنوا هداژ

 نودامه هماتر وص ۶۰.۰۰

 قرش بناجرکدعرس لیدی ۳
 راستهزا دیس ول لاو ات ۶ ۰۶

 کروبهرقاب

 اشاب نايا ۰

 . هیورج تاعرقو رکذ 1
 هایسرح لحاوس صعب در وه °۸

ufلاسن!عیافو هغو  



Med rial  Hasldadیک 2 هک  

 ۳ ( ران فلوم لاح هجرت لاج! )

 Yap; ale Caruk 4 یدنفا هل اءاطع دح هد ازی اش *

 هد زات ۳ رو کا كب ارظن ھن رابخا ناناوا ںڑسد كپلاراسم

 لثات هني ولوم ( يع ل صفا امبحاص ىلع ) ءرونم ثیدم قب رطلابسح
 قداصدم (هدازیناش ) نالوالصاو هناجر تجر الوزعم ندهرکصو

 هدنګ رات زوب یا كبب بواوا یببلو بی دا دنزرفو بیج لج كن دفا
 هعیفر صارخ هد: راترب زوواو لخاد هبیلع قذر ضيف قبرط
 یدنفا صاع س ون هعف و جد هدن رات شد زو نوا قرهلوا لان هساضو

 ںیلوا قرش هل دن ولوم هرکه ؟گیدکم هکم هدنسهنس یدب زون واو فلخ دهوح رم

 جد یکلشافم فاقوا نانلوب هد زار تع لرلءطعار دص هدا "وا"

 هسلوا موم هدا اف هدتماعتسا * هد هسا کوا هيج وت هلاهتسا هدب

 یاصسح لأم * نم هراتر وق نب رس نداضف صارعم هن #٭ یش

 هدنح راتر قرف زو کا هلن د اف رات لدایند داسح ضعب قرەلوآ

 قبال هاش هدنرفص هام یس هنس کا قرقو لوزعم ندکلسد ود هعقو

 هتساضد درت نالوا یاب را هلغلوا لوخ دم ها هیعرش تمجوب ناساوا

 تیاردو تنانطراثا ینیدلوا ف صم كه ارام ردشل دا الجاو ب

 ارج لانو افا رمطم هلروصوا لرد یردق كتف عمو »هه رآ "ام و

 رت هدنسا-فنم لح راک ماجا بولوا رثأتمو ماتم یروشا یشان ندنسلوا

 هیلاراسم موح مه ردشعا راک درورپ بانج هاکتجر مزرعوراعتبم تایس
 (ه سشن)و(بط) هلیص وضع و e هد هیلعع و ذیلقت مولع ةفاک

 هدنونفومولعیک (رعش)و (اشنا)و(قیسوع)و (معس ر)و(تته)و(باسخ )لو
 ( راثالایلا اتدعب اورظذاف * ابلع لدناتراتا یتندلوا نار 3الار دات

 هل ضد ندرانوب و رهاظ هلی سهیلق راثا یواح یب هروک ذم نونف هح أم

 ( مالک هصالخ ) ردرتاوتم ییبدلوارداق ید دتاک هحرسلا رو قرەڵوا

 ندنفرو لاک باك او ۵ وزه باب را كالاحر یل رط هیلاراسم نا

 یی دلو ار بصور ةف |۵۰ دنع ص ولو ف رعد هللا يح كناندفراع«ناش بولوا

 اكا هلا یر دوو! هرزوا قاوا تجر*هلرسودنع> هيلاراشم د رګ دااخ

 ًامیدنوا

 ندتعقوم هتم دحود ید یورطا غارو رارولوا ناوخ ( هاو ) هنحور

 4 ۱۲۸ هنس رردارا د هصح تافولا دعد ییالوط

 تلموح مه نارس لبا ضف تاوذ نالوا لاح فقاو هکر دب وق لوم



 یی

Ek 

E 
 ۱ ي 37 ی ۳ ا

 ) ےحرا نجرلا هللا مس (

 تناوب اهتک ۱ نب رظاسال ن زو تاوعس او ضرالاقاح یذلاهلن ادج
 یداس ةفرعد زی رکحراونانم ساتستفالادصرب نارا و یار رلاو

 نارادلاو تاوعسایق تاعالا تافالتخاو تارثلا ماسجال تاک رح
 راوتعاونا هر رک و ناعاسااو مانالاورومشااو نینسلاد رعا فرعا

 مالانیب تاقلاسلا تاعقا ولا نامظعماپف ترج قلا تاقوالاو هال
 اذسه نا * لاصت هلو تاقدصلا تاالا یف تادراولا ايم قرفااو
 ءاتنا نه كيلع صقن كاذکو »الئاق لجورع فصواک × ىلا صصعلا و مآ

 ادب و اص ءو یالح الا تراخ قالسالا 2 راوب نال # یس دقام

 لاءددل و ناشقدرو یذلا یّناوه یا وال ةرهع هر ءا دن الا صصفو

 هاد او ءافرمسءادعساا هلاو #* ی وب یجوالاوه نا یوملا نع ق طی امو *

 هنا ران ود حو رش لار بخ تاوزع انان ذلا ءافولا تاساو ءاو دص الا
 مهاداعنءد اعو مهالو نم لو ملارتعلاریسلا ند ق حرصاّک ربطا قدصب
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 یرمذحاو

 مالاءبنانم هلا یو اام دفاب و یرقلا ما نعهداسهسابهنرع نهان رادع



RE, 

 لاهن رم (دعباما) نیلس را دیس ده رک نیما مهانفار >اوععم یترشحاو

 نالواتیاردو لضفبایرا "کر ابم هرم لوصحتو تح تایضاب راق
 ندنالعنالوا ءاشا نسح طارقا مزتلماسا هحادو بطخ مت راوت بک

 تالمم هدوم شیاراو تارابعو ظافلا نيب زتمزاب الامما ملا دا دعام

 قیفد قیعش تازوم ملام هو قیفصو قیسا یی تأشنم دننام هلناد,ازو

 نالوا راتنف ع وضومنوربب هکلب وارعم یک موم طخ ندقلوا قبضو

 ندنامدعهد,معرتاد هتلودو كلم لاوحا مییظتتو تنطاس ما نیناوق بیرت

 پیک ارت نالوا ناسهذارنک | عالم جا بولوا ارم اسا یربالّورج

 قیفعب و نایب هفيهک هحاس "هدیشک ین هنداحمیاقو ها ا تدعب: رفلد

 زیلکشمو منت لهس هلوقمو رسعا لأ ند هدقعم هح لطص» تار وثم

 ادعامن دکلیا نارعونالعا یثاعوقورهاوط هام ز كس ویش نس> نالوا

 رایغالانع ےکو رامظاواشفا یبهیداع بایسا ضعب اضتقالابسج
 قرسهروهدو هنمزا هج نما بجومرب هی هیداب هیفخ تامدقنالک مزال
 # اهلها لا تانامالا اود وت ناک حب هللا نآ # هلرب راتعاراظنا رودقم

 اورتعاف * ردا قیمدو قیقدنراهدلاب هرزوا یقین نوعصم ین رش لوق

 هلکعاراعشاواعا ارس هلتغ لبه ذعاق نفل رش ؟> "هوبش*راص) الایلوااب

 نقبایرا یراخرومو زات هلیمات هیکح 2 او هسلاعلا د دموق رهبتک

 هيلع تلود نرباس ردرلشل وب زا ما ندناسد و هناسف هلناونع راو

 لصانع هد ن دلا مول یا ءا دعالا یبع ابلاغ یلاعت هللا مادا نیبآ باد

 درفت وربندندم قوح هنءا دهسا خر ومو تغفر و ليم هك راو 7

 ندنکب لکه رویپ تم رب ره هپ هفلاس غیرت لیثقو عبطو تقدو
 ر ریس شابرز یارفا تل زالاخ ام تبانعو نوعاب رظ) حطو

 رادنقا ج و ءاج نود رفهاش دابینابنامح هراس تنطاس یارآ جان یناورمس>

 قدصام رو هاکراب نودرک هاش راعش ا راداراد راب رهس

 روت نیش تماس ام مو یاس مد نوک جز یا كيلم نی1 ل دع نیقاوح ناقاخ ںیمز یورنیطالس ناطاس ملا ی هللا لظ

۱ 



Eده  

 ناهاش داب ةاک شم شاي نیمرتحما نیم رل ا بصاف مدمن رصلاونیربلا

 ناطلسل انا ناطلسلانا ناطلسلاوهوالا ناتعلآ نامدود یازرفقنور

 ناطاسلانا ناخ دیج ادع ناطاسلا نا هک ناخ دو2 9۶ یزاغلا ناطلسلا

 هظذحو دلالحا هللاماداو هتنطاسداو هود ییامت هللادلخ ناخدجا

 ناوتفو لک صثا
 (هضان)

 (نارا دجاتیارادیللدعناخدوج #3 ناغع دیج لساراکمرک هشنهاش)

 كاد اب رمظم » هللا دنع نعالارصتلاامو* قود وم قوطمر ی رلورمّصح

 اجو دابلالع هفش وربندرات و رققکو ش نوباسه سولحو هلا
 نیلسلانیب و مایقلایدبانوص> یاشناو مالساروغد ظفح هل رهناکولم |

 یرهناهاش ماها هنذافنالا ةبحاوروما مارآو تحار ماظن نسح ىاقا

 ده عرقح نالوا هلا هعدو هدنراهناهاش داب دنعو هاک: شد رد ماد لا لک

 دحال يعش ال اکلم یل به# هلفلوا هانشاو بب ری یر هت اکولم تقد

 صیلخ و زا ج تع” “هلل ج تاحوتف قفوم د4د صام * یدعل نم

 مالعا نادم یرلثا EE تنار نش دنکوک ها ن رم طم نیمرح

 تغالب [ء هلصد ندنع دلوازاتعو قاف هنا واک شفرد هدلاعناورممخ

 نازادرب اشنا ریاسو ناهج هجاوخ یالاب ید هدنحاصفو اشنانفو
 تریصد باكا ندنرلت ووتمکح نودابه طوطخ "یااعمراونا یرلقدلوا |

 مرا تغالب ندع دلوا ناعم هرهزور نا خرد ر مم دننام هاعذاو

 ناور مخ همانهاش لشراتعمو اکس ید یرل زار عبحاص تئطلس مانا

 هژینیع هک لب وناردنکساو ناهاشداب نیخروم دوس ونا مجنیشد

 هدب رک می راترب رداونلا عو ناهج هجاوخو نوداخ ناو یتعهطبغم

 صوصخ قاوا ناي تبکح یافصلا ةضورو نامز خیراوت عماجو |
 سواح ندن۶» دارو نازرایرا هناک ولم تفد لاک یخ د هنص وصل تارد |

 نافرعلاو لّاضفلا ندعم نانلو سیون مداقو هدنرانورتقنمیم نورامه

 (جتم)



) ۰ ( 

 شب زوتوازویکیاكيیدنفا معاعدج |ندیل وم ناهرملاو سوم لا جرم

 تمدخوب هدک دلبا نانحراد لاحرا بول وا دېش انوعطم هدنرفص
 یرادتقابایرا نالواراهثتردق هراثارآساالب یقد)ا ةبحاو *هلیلح

 بناح هدنراقدروس رانغساو اصهتسا تاصخ نوطالفراب رهش تربطح

 راعش فا | ردص صيت ندتفایل یدراطعو تبار د انس تساب ر

 ندقامصس لا یوذ*یماسا ناب روس راکتلا دع هشنهاش هنع هضا رع

 صز نم هری ءاطعد2 هداز یناش یلاعتلا هم کو هنوع ىلا هادابع حوحا

 راتخاو باما ندنرلمركو فطا ضحم باراي قرأ عاد یلاولا
 دیشروخو راکماکو زارفرمم هلی راتنانعلا ةمدعم تعلخ سابلا هل رلمروب

 هرزدتنام هلمات همادتسا هدنرلتدمدآ تلود نالواراود خ رح شخابض

 هام )جد امدقم هلصضف ندنراقدروس رابتعا یا دراطعج وا *هدیسر "

 (نارکسعرساب نارمکح تاید )و( ناسنالا ءاضعا عرس ی نادالا

 ( هعیبطلا لوصا )و( ابطالا رابیعم )و ( ناب راوسو ناک داپ حظ )و
 لوصا )و( ابطاتاحالطصا )و( هیطءارجا تاک مع )و ( تاد رقم )و

 هقشامطام نف دعاوق راسو( هلباقء)و( رج )و( هسدنه )و( باح
 یزنکا كم هنارقح تاعفاتتاقیلأتو هجرت مان( اب رد لحاوستاغ رە )و
 روترومظنیفلروی مقتو عبط هلب را ہلاک ولم مع ضعیف هد ازارهظناییک رم کا
 تطاس د_معر ڪک مع ن دتلا دعا عاطء ":روصنمتاود دیتشروخ

 شلوا (تععع نذاالو تر تيعال ) امرس رمظم ردق ةن زروفوقتمیم
 هللا لصف كلذ * رلب دروس منو سشا داسعلل هه یی هع ریط ۶

 * حظحلا لصفلاود هللا و ءا ءاشسل نم وب

 (هعات)

 رب ورح هاشداپ رومرک دو ناخ

 رفطكلء ردنکسا زا تمس حاف

 لکدرب رو سر كنوقنسوزاب روز
 ربخ ندنا شم زاب د راطع مارب شکر وک

 اس سس و سر سس دست سس سس سس
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 | تو نیکلااهولعب هنطاس داو نیلسلا ناطاس كنعیلخ دا ملا

 | دینسم رحم نیما ندلاءادعاو هادعا ردو ندحولارک انعرصناو

 نیلسرلا

 (مزاوتلا ذعاطم لوصاو مرا نف دعاوقی دم دا )

 كنهذاک ةتعفاو ربغ تاباکع دوخاب كل هقداص هيفرقح عداقوان رات

 لاش هو ااف قلوا ۹ نوئظلایع ی ETE طرص

 ش قى | نم یغلال ن ظ)انا #

 علانص جر اوتو ر د:حكلا لت هللا هرتعمرمغ ع وقولا ذعدع تاروصتو

 یعازخاو داع اك عنا انصو فراغ هک ردراویخد ب رات ع ونرپ رو وارن

 | هوحوو قتالاو ینه ۶و یدا هو تورعم ینداوفو عفانو یواح

 ۱ هدابز ندنس هلج هل رل تج قلوا یدوم لعد او لیصحت ے التماس

 ۱ تولوا (هسدعم م راون) یر و ریصنم ریسق کا ےراوت ردتعفنلار شك

 رار ك ماظعءادنا ةرتعم صصفو رٌشلامخ ترضحرطا قداصرسرلنا

 هع رک ضو صد یژنک | كرلنا هکر د رشم یالوابقاوعتامارک تقانمو

 ساقلا هيدا بهاو مو هد داحا حاص "هوشلادهاوشو هبواسبتک

 لولم لاوجا نیم هک رد (هماع ج راو)یرب و ردررقمو نهربم یا هسدق
 بواوا لوا هنهزاروما لجا رو للمو ماوفا ج نایک ذمو لودو

 توغیم ءالضلادنع هلغلوا * راتصبالایوال ةربع هیف# رارسا مطم

 یک نافراعنورد ند هلطاعضاغباو هلظ ابضارغا هکنا طرمشب ردربتعمو

 نام اور یاناظخ اب رج را هسا دوم ٭ اش

 رقوتو مالا قحر و فاصوا یناقح فاصورپ ناه فاصو كاب

 نددالخو ارمفا هارو ندتناسفنو توادع "هرم یکر قحا و ضغبا و
 هننداف>اود الواكارد , یعیعح تحراناربزهلوا فقاص فاص ص لر دنامه

 اخ نافانا هم دآ یب هک ر شه ساوح یتا داحو ثاعوفو كنرلن امز

 رد تر تو ور در دعدان قهدلاح یرلقدلوا

 ناکما تروص هدنرو مع نرقر ره هرو ن تایهح هکر د راو زدقوش

 (كتيلباقو)



۲۷ 

 هیقاسلا اج دصک دنک هلب:و لرد اهعاضاو توف یدو وو كنيلباقو
 توترف ناص-یایس مومفمو نارود لاوحا نیب رحم مولعم كلذک و رولوا
 ناعسلطو اتسنا یانعس-بنارغو مت هاهنا فرب اضع هکر دنامح

 "هدرپ زر زو ناشنو مان یبلاحتقیقح یقرهلوا مس +اسا دینچ واک ےک

 هلفراوخ لودرثک ا لئاوا هلییرقتوب و ر وااق نان و لوهحم هدناقک
 هناسفاو هب رغ ناکعمر دقنهدنع دقا ران كنايم ورا ذکهرولوا ةفصتء

 للم كناپسا كالامارز ردنابتسم هرلندا هعلاطم ید دلوا هب وا هباع

 تلود نالواروظودو د دج هد هروب ارطد هسته اب الا ةو ماوداو

 ردشلوانامزا دتع هج زس راتر دق هنسزویشب هدن امزلّاوا هلع نایعور

 دبادویدلو كم رم بکو ک سولومورنالوا نارصیت"یدایهجریدقتوب
 نوا بارفت-ابح وم یناس درب ٌهناسف ییددلوایرب بنذرپ یس دعض رف

 نوعا تعا قیهح نیت هک دلوا تلاصوص> ضع هدهعتع م راوت

 راث او لالد ,راکنالا مسن ضع رول نع قا رطو ر دراو قا راجرب ێا

 لئالد نالوا ار رګ هدابو ور دک یارا ظذ ا تقدفّرص وی در دیمراش لاق

 زودزوفط كه دلبا تکلم (لوا لیلد) رد هرزوارایص | ەچ واز کلا راثآو

 دوو مج هد هیکلف داصرا شلوا یداشهو داع لاوتلا ىلع هدن دم هنس

 لاسراو لعن همور ی رلنا ردنکسا هکر ده وامس هن رع لاوخا لوا

 یدععند ادن یلعو هیلع هل تاولص یسعد الیمرات اذه ل عفر دانا

 "هدیعم تاب رطدود نالوا مان و دعاص ه هنس تردزون و ازویاكب یک ا

 هزفونورقوهرثک ماوعا م دقا ند هراسماوقا تاب اب لاها نداعس تايه

 شاوعوقو هد هموق مناواو نابنس یرلک و دا شالوا ةع و :دوحوم

 یرلفدلوا شاع: هدا طاضو تشک کالذک یهنوک هعطعنداوح نالوا

 ردنامزرو رم تزنک "هر مرجال ههیقد عدا نصر و مظاریز رولوا نایعو حط او
 ىجا هنس كس هح یرانا هیلبج تواخرنالوا یعط مارب هدرسشب عبطو

 هطفحم ندرابغاو ادعا ۸مذویسو راکز وررادک او ندلاغتشا هشدعت سما
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 نارصیق ردشقاربلاطب و هر نیتلاندفراعءو مدانص هفتن دلاعاراد

 الاحو یموفراتات هددمعلا س روو ییاوقا اس تا رملکنا هدنرلنامز

 هسدیکعو یک ورپ هلتروص ضعت هداش رحاو یرال عر دق یناماث كناق رفا

 توللوپ هرزوالاخوب قلخ هلج كنب را دعامندنرومج هلافساو یتکلم

 (یااث لیاذ) ید ارو ناودادح از زول تباک هنو تار هن هد هروک ذم*یضارا
 ك کا ند داالبع 2یرات هدنیحر راتد نکا دلها ۲ یه فوسک كنم“

 میم لهاو تّیه باب را *دزک *هلجت الاح تولوا بوس مدعم دنسیللازود

 قلخ نيج هحردعنوب ردب وغ مو ربتعم هرزوا قلوا بلعا یه هدنرا دنع
 معو حس اور هل وا لرلزا ردق هناسنمالوا نعد رداداعم هلا لاها ید

 یرالقدلوا شک هدا بانر و ےطات هللا هریفو ر وهد ر و رح تبلا قلود

 هنب رالوا صوص عو ظوفحو لاسعالا قف هل وب ك راذاو رد رې

 هنکر ک كن راجا ره رک و كن رلعدق نوداق ل ۲ صوصخ نال واثعاب

 كت راذاسا یربقدلوا هقطان كااراشاو تافورحدومعمو یرعتم هدنرلش

 رفت هدعس كب بویع ارمغنو لدیتاعطفوالصا ورن د هنس كل تردا رفت

 للع نالوا :دوحوهالاح یاوفادنه ل رکو نیحلرک اما رار درد رلک دلبا

 ندزرلوا نایئاهج راس ؛هدینش یرلضعب زونهو مدقا ندنس هلج ككلودو
 فاوطوروزنه قرف شا عارتخاوداج اهب رغ ةع دب علا: صر دقوب مدعم

 ودنک اب وک ك رانا هدهریاسو هیر فا هعبنع ج راوترک | نکیا مشتفارظ
 نمار ییسهلوقم ەك طم یرال وار رح هرزوا قلو اث دخت ورخ وم ن دنراتلود
 نیلیلد ( ثلاث لیلد ) ردح رصںذکو هلطا ناهار اقلط مو ج

 یس هعیسو تالاع+ دیا دو لء تلود الاح لیلدوب و ردغءضاوات داندنیعبام

 كد از کپمانلدنورآ توتاودهدنس هطا هراب ناک هد ديف سرک و نادنناهلعتع

 روع زای وا رع سفارش یکی دلنانلغ ,هنیهرهش لدنروا هدمزتلکنا

 هنب سل قلاخ ترمضح تیانعونوعاب هدناهک ر درک و طوطخ روصمو
 رقموربتعمو روهشع ءام اغلا دنعو زرقم هدننکحرب زرفظم ةيلعتلودالاح

 (نافوسلیق)
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 دنسچ وا نما روکنا نیدددالپم مش نام كن رهش هانا وارتا اف وسلی |
 یرلقدلوا كحو شن هروب نم حاولا نکلر دررعوروهم ینیدلوایم دف ا

 بویعاتعبس ۾ وريا ند هنسزکسنوازویجوا كيب ندستفو بورعس
 طوبضم هدد دق هماع مش راون هتتشار دومعو لوهذم یساروكاا

 عیج(یدع۱) ردناروک ذموب نجا همولعمتاقواراکنالا منت«یراقدلوا

 تي تردابرفتو دیدجو دمعلا لب رقارظن هلاعتفلخ هع دق ةماعے راوت

 لواند هر وک ذم ت ذم هلل وادی دانوع دع ج راترولوا نیم یمدع+ند هنس

 ۱ تاثداوح و زذ تعمر مدا قتبلوعع دعالطا هاو ماوعالاوحانالوا

 هدنتصاتعا ميلعدرلنا یشانن د هلو ارهاق رشي ساعم لعع ندلاع نیتی

 هغرسشتیداحاو ناشلا ےظء.نآرق تاناناسناواجو نج را لبق نم

 ناری تاماہلاو هب واعس بک هقداصراهخاو نامجودرع* نریض>

 ببس هما دعت وب ورازعلب هلمجورب ېچ هعشب ندرانوپ تولوا مولعم هلن اثیذ
 اک تش ذك یارجام, هفالخا ربرصلا ةمجنمو ماع ءرک هنخءتابالقنا
 دنلئناضذو داوف كرب رو تباک تعنصو ج رات نف ندیارب رنو مالغا
 فلا هلح رانارب ز ر دماو ماوقا تلا مج تدم قوج هدعالطاو فوقو

 ید هدفلس یک یرلقدلوا ءدوحومالاع قیاسلایاک كراموق نایلوا
 هدیدانا لیلقلقا هلس هديب زاناو هدنرادنعهر دان ةسنوم للهروب نم نف
 مرا زوترد كي هدا قلح اسامرحو هسارف یح یدیا لواد-م

 دسداهدنفلحاناسار دان تباغب مداردتعم هكا تاکردق دریک هند اليم

 كنرحراتنالواررحم ردفهتنامز هدناندلف ۵ رللونا مسا هلهلوار داوتردنا

 یتعزاب فرحوردوب بیس هنن رافدلوا ٌمبا تذکو  نیشخو كشخ هلب وا

 یتخردرانعارمعلو طیضا رق نمر كضرایور راموق ضعب نایب

 یناقو كنا نکلر دناکی ارور و منم یکی دتا ف نمر كنایسا كناخ رمکنج
 تدر و طض قلخ نيج یی ران كرلنا توتلس ند راتاتراثا هنو ندودنک هل



I RIرد طم یکودا راک دزا درج ندەمژاو قعوفوا راد  

 شواکیک ندیارینعستو طرض ریە دو رقاب نب رام رر“ كناپس-اواپ ورواو
 تعنصرفو نامزردغلوا مدعهنادن::طاس تفو كهاشزوزیذ هددنامز هاش

 قصا تولوا هر ان هناغلا قوف یک یک دنن امز ناخ رکنعت تّارقو تباک
 یدیا رواس هالو مود یکدا لوك روتا وب مدا رازا و رووا «دموقز وب

 هك وک و نظ ناوازوته ك روه دلاید ا هیلعتاود رويغلا تالا هادم

 ج رات یراق دنلوب یرلخروم ځد ندنسلاها ودنک هني هلس هدنرو دږلاردب

 نالوا همولعم هکر دراو ید ل لد ع وندعشب رب ردشلوا روظتم مرانشا

  بولوا قافو قیاسهنس هلج هجرک ك اقوا! نالوا طوبضمو كلاب وتکم

 هة افر هفشب ندنابلاو قیفح یی رلوظعمدق كراموق ضب قحا نکل
 یزلاث لاعو دقو ید اخ قراخ كرس صم عود لیلدو رداکد قاس

  عونصمو لو22 روناوا هی مارها ندنربمرهاسآ ناچ ۃ درو طاس نایب و
 روهدو ماوعاقوچ هلطارفا وربندنرلت ادب تقورلنا هک رد رله و یراغاط

 ك ترد هنراهدقاك كراناو زرد هدعلوا تمواعم روآبات هارو

 یرکت نوک ا كب کیا تح ردلکشم كانی ت دهنودو لقا ند هنس

 هدتفو ه كرلنا هدر صههدک دروک یولنا ےدع خروم ماندو دره مدعم دنس

 نکلردشامهلوا با رفط ه-یهاررب حهرواب یب راقدلوا شع واااشب

 تیعش ترضخو طول ترضح نب رلکویب جافرب كرلمارهاوب هک ریدآ
 فانت زا رد رلشنهر وات مالسااملعو اس لع سد رداترضحو

 مینو ملعت نب زعموا هلیضرغ ملعا یفوعحو یتتمد دنجاو هناسنا

 هيمي امام مولع دوخ اب للدم هلباهیعرش لئالد هکر دمولععو رذندیا

 تزوص قحا «در هدام نایلوا له و تشم, هللا هيتس دنه لوصاو

 *یوفلرادرب یرمغ ندناکما خد هدع رات سد زالواهحو هش ندناکها

 یهدامر هکر کم رک مز الرورسطلاب .دیلیص 2 لکد داععاو زالو توک

 درفرب مح* بودیارب رک هرزوا قافنا ریفغ ج ند هعونتع للم نیخروم

 (هنوالخ)



e, 
 لیلق هفالخ ۱ ترقغفمو و2 هلج زا اتم هوا شع ادرس مالکر شک و

 دا رم ناطاسراک دوا دخ یژاغ نام هاشنهش ترضع زا وکر رب دحناشن

 هک یک یکنح اوضوف كن رل ہر صح نارفغلاو هجرا هلع لوا ناخ

 یتا طاسرد ام رک ادق وغض بازو فونص مظتو یناواه و تعا
 هاکرد هل هل س هب رهاظ همزال ناسا یرابا کش رشته رح عاانصو

 داد عسا و یرلنا د ةع لاذ د وضو ناوارفع رضلوزاشندامه الا تدس#

 ترن وزوف معظم کر یا اور هحو هل انار ناطاش تناحور
 تر اند هد دلش هد هفتم لا کک یرا دعم یرشع تولوا یا

 للم رکو مالنا رک یی" راک دلت دیاک هنلغهنعشد بت رر کا لاتان زد

 یزرد یڑکا تن ره رح لیحو رذرلسهَرات هن اعم یرلح رات راس

 ندرانآ هکر دن زلقدروس هدهاسم ند راد راحت ناخزواناطلش ناکعنج

 هد رح هعدح هل واهچنرتو لدل هز هعرتتم هتسلا ووا عج یراضعب

 (راغروا ناطاس ها رح لی )دن ینارواک> هیتر فا لود هدزاناک راد
 ناواو نان یادخ تاتعو نوعا درت مو لیعتسم الا هرات

 گو ا داف نش یخ ھا اخ سش نخ سان نا تا سست

 ءاذلاو راه هعطع وا ءاع طتا هدناهز از نکات ترمهح نازتفا دعس

 نامر نیم رح ضيع صوصا عو نالا یدا انا ع الف

 تاعوفو ید یرلطوصخ ناب رعاکالارهس وزا مس ناڪ و قو

 ۵ءانرس هلن رللوا نارود نیشش ناهاشداب زواهطغ هک اقحو نامه ءزدان

 رام قراوخروما ر واو ارم قّوط دعتسهرانوب وزدرلتلوا نامز خب راوت
 ینارعحاص تلنصخ قفار قو قالما تش رمز او ارس ما غ ويلا یر ەلۋ قم

 رع ارد: کک یراق داوا مرک هلفلوا ىلا ل ةع تاک اڑی ز رد رداع

 قبر ماملاو و هراودنک تولوا باسیترا یب و رهظا هاب قح
 هح رلوف فلاح هر هیعرط نالوا( ف هدنزدنع د اعء لع تاب را یی دنلوا

 سس ےل ےک یھ ےک یھ مس ان حاد ھا س نعخ

 بتک یلوبق مدع كندا هب یزأت تداع قالخ زالواتحاود اععا راز

 ) قول ن دساخت ید سەن ك ناولې رب هدیسود رف همانهاشز دلو نم هد هو

۷ 



)۸ 

 | لررلتاکحیغورد هلوعموب (باملاامتباغ) ردیمزال دافتعا هک ودا

 بم هیهظحالعوب بولوا ع ونصم هلبد«اقلوا تعا جو تریغ هصاخ
 هک ( ردند راب نف دعاوقیخدو ) ر دل هل رود تصخر 4اح ادم

 ندتلودریاک ادوخاب راونامارهرالاسمسرایوراعش نوط الف ءاسداب ر رک |

 اردو لع كننامزو تاذ هدنفح همه "هدامر رادنفا بحاصلجررپ
 هلن [صوصنهروطو صوص#زرطرب رولوا نیسودیعم یتلبافود ادعتساو

 | یروب نم مالک هسلوا شابا هون نانه مالکر رولوا نیس لاه د هح

 ٠ هلوقموب و ردالس ند دیک ًاندیق یییدلوا مزال تملا داریاولقن لکی هک
 كح راوت مقناهدابز رام الت قج هنلوایدنسپ فوسلیف مو مقم دام دص>

 ناغیلأت دوخاع وعس*ندودنک ه هسکر نوک رار د هدنم اف یمصعاورح

 دار داناو فْطء یف هنسار شعالوا € وصمو دافتسم ندنس هک

 ۱ اتو ج دم نالوا شال هدراعشااماردارعش سدان "هرمطد درو ات

 نیخر ورک ۱ تالسم یاضتعم اسان راتفرود و رداحر اتار هد را

 ندتفدویعس هكا لابلا فام تقیفح د افا قا كرنا یبسو ردامدق

۱ 

۱ 
 أ

| 

۱ 

 تیعرو نیم 4 رامم صضرع ۵ یاتشدا نوو هش ز هدلاعم و ظافلا هداتز

 لالخا یرمسد ىح هلد الت رشکت یاوقو تاعر او ز رد ۳«

 نازخ و ردیفاک مارب هک دابرب و رهیغت یرب رقت مومف-توقو داسفاو
 ندیعاوقو] نازوا قالغا اریک مالک و EA تارابعنالوا اعم نوطد

 لئاوغظافلا شیارا هراحه نکل رداقنم هتکح وب یراق دلوا اریموقاص
 تفارط ويو لفاغ ند اعم تغالب نوق ییفاوع كيسو نالد هند ات

 لب و صتو تیکرت هرزوا نام نعبطیاضتعم هاکلبالهاذ ندی اقم

 ردراتعازبح طقاس هد هسارا دنعمر دهل رهبببلو لمس هرابعرب شع وا
 لاعا یک که ادر هءانمش ضعب رکو لاکشاو لئاعش ناب رک هدح راود

 رنک | ی دیراصوصخ لاکیهور واصتو لاثعو شن نالوانب روصم
 دوخا رپ رج هنیعب نس همانتفایق هد نایبنو فی رعت ناک اک یر هسک ل وا

 (لکیه)



 با

 لیمو میا هکلبا دعاه ن درلو د ]وا هدنص عمر وص وحس زىلا غو کیه

 هلباودنک بولوا یرصعمهروصما خ روم عقاولاف زروتاوا لا عا نوا
 هح رک هلاثعو هلح هحکلا هجو يلع كتلود یاریک نالوا جد یس هفراعم

 ررح هلافرط قرهبلوا هد تع یاس ةن ضرغرت كلران وز نكلر درر د قم
 نر ة ءا 25ا يقو لات كفالسا وزالوا مولعم هدکب یراق داوا شاو ا موس رمو

 هل | هعرع هعلاطم قيل اک نب راهدقاو و لاح لرنا الوا هک غارب رو مسر

 قیفوت هی ههو رح و ر ی تروا .ددو هظحالم ,

 5 رو شات ه رطاخ هع وک اد یلکایهروصرولوا قدالءراناهلر ق طو

 بذک خروع یدو ردرمسع مهار زا كب هسناءب رووا جانت هکغا

 ارلخر ورك ااما زالوا كعاافخاو ےک للاختقیقحو اتخلا هك زص

 یخدرمعف نکل رار دردانعمر دفع یرلقدلواشماعا ع ورد تاکترا

 تقیقح ےک اھا بولوا ٹئابخ ولوم تارح هناذکم هقیفلا ف هکعرد

 ظومم شن شیب مو تلود هدانا كتيرا رک ا هدنوضخ

 خ رومر نکل زدن ع ودر هلفلوا تر ضم تحّوم توکسهدنا لسا

 یارک سیاه کو رک ر
 یرارسا یراکدلبا لیمحتو ملدوت هرزوا كالا منک هیودنک كنلود
 13 و ۳ مس یو تری نا هجرگلا وناس واشفا هسانماوع

 یرسس ضب نا یلروک اورو راج یسهحانا تاقوالا نم اتقو زظ عطق

 یعاصتمد هبحاو كخرومر و ردیمولعاناتسادو ناب درو سالا نيبو |
 یک هدا 5 نداو یطعا ندتطاسسومات هم زال و تاودرب

 تواوانریعو برا هفالخا نامزدعد هکر دراوردقوش رد راهو

 دعا الاخ و ماهوا نامو ناذهوداب ریراکژور راول هلبادادمو ۱

 كلخ هلبتفو هلربداسفاو لالخ |یخد هبت ر ینا رغک بس ناهد | یځد دعب

 ساطر دقالتا لردباتفد یر ن ن دهن ات قح هلوا 2 تاود ماود ثعاب

 | نالغاو ۸ اشا هاتف و 4 ۵5 رفتم لودو هد >| لام هکلد و واللا ةف

۱ 
۱ 
۱ 



( :۱) 

 باوا هباسرپ ز رظن عطق ندنر ظا رها یراهج هیلوآ دهن اف مه ندنآ
 لاها كنود ییبدلوا لالا حشیرغ .مل الت اشبات ةد وسا: دد هباقز
 بغا قوراف قان ر بیک رت ملت نوح رلتنما ندادعایعافا تیعسهنس هن

 لهالهعس مس هرلنالردیا لافغاو لاغشا هلرللس و هح دم نع هد

 هدنضعب كن هعّتع ی راوت ردلک د لقاعراکرب هدکعا لتاقرهز داماو

 یجدهدنضعب تراہع ندایعشارممدنولدف یضعب و تحاصف قا مرام

 راض مام دقم ارام هسا هلص ءا و لاتوو تبرحلاوحا فى رەت لایک |

 هدح لع فرات | تیام هلچ كن روم نیحروم و ورد لاوحار اد دعاو

 ندنتفشهروپ نھ لم أت هسا لعدد و طدح یر رهو اچ ماتو هعلاطم

 و دن ط صدر دح رات هد عاق نامر نيج روم نادات-ساوز د ہوا

 ترا رعاو تعبطو هج نماوتداعونیناوقو هاب ینطلسو تموکحو
 جاتعهباعماو هد ظ> الم ییرلصوص> تاموتاو د۶ زاهادنح و تعارزو

 هيما ظاروماو هیعیط نیکحو ھے س ده و دیقیثا مطاممولعو رووا ۱

 نفتو تاو هدنارب ۳ مالک لصاح ردراو ید رلخ رات هدنرلفابس

 تاهوجوو یداو ید هدح راوت یک یراق داوا ناباپ ودع: تارابعلایف
 ردصت ره ۷ راد ی هنوک ثداوحقارواو ردناوارفو ا

 هرزوا قبال هجو دلی ذ حس ر ناد اتسا هل ج وب اتنامزیف هسا لهسا او ناسآ

 ندنشدلواهت كم رات لیلح نفوب و ردلکشاورمهعار دقلوا می راترب رحم

 یردص3 ناحادم تلف لرلخ روت» نیل خ روم نکنالکد رادربخزونه ۱

 یدصم .E ا حرا ورانو ارز ردلتو شویم یراکلسمو لم :

 ینداعونيناوفو یقوعح تیسرا یطعا لرلناو كلم «تلود یرلف داوا
۱ 

 نداس یتابالعنا نایساو ینالدبت كاصوصخ و و یتعبطو یقالخاو

 تاعودو شا هر ضارعا ناد هدادا ید« روما هلوعم و و شضاسعا

 یسهلوعمداحاتد اوحودارفالاوحا یترا راتوافتک اهل دیم و هب رج

 هلناعو رف



۱ 
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 تکل خروم رب هکر دبابنرایب یدوپ ردرثلباالتما هجرد هدیسر هلاعورف |

 طبض راد هننکلمودنک ی ارات یکجهدیادیهعو ببتر قلعته هی دینجا
 زالوابایردق هکعا عارفاو دعاصا هند هنماق  رات یکج هدیادبن و

 مکخ هديا بيتر راد, هکلاسلا نسکص هبلعتلود كلام مقف خرو الث

 كلام كرنا هسلک مزال قازاب هنوطرهنو لبن ره ءاضتقالا بسح هد رات

 کد جاتح هغ صوتو فن رعت یب راکلاسمو ناب رج قایسهد ەرۈ "هر ون نه

 تاحوتف نالوصعوقو هداشک روشک هاشنهش دهمعو ادخ تانعو نوعان نکل

 نانی و لیصفت یدالب وعالف نانلواداشک و مفاد دح هدزاجحرفس |
 یس هصوص یایقارفح كنهروک ذم هد دج*یطارا هده دلوا كحهدیا

 ديل تنس را كنيلاوح لوا ر دق دعو رضب طح رحم لحا ونو رب رک
 كنب انار کح و للم هموس ره لاو ورب وصتو مسر هل نس هطف رخ
 مرولوا جات هرسفت ورب رفت یب راتداعو هروتودناقعو نب رات نبط و قالخا

 نکلبواوا خب راوترفاودیدجوقیتعر اد هنب ررفس كترفو ناریاو سادنا
 نادداو نیناوقو نس هعونتم امو هفانح لو د كه روب رم علاقا هدرلزا
 ناعما نیعروظنم ے رار ج ردا ناس قیمدقو تاداعو بهاذعو

 ناسلو یراتفایقو یرلکشج كن هروب نم ماوقا قجارلناو ردشمالوا
 راردبامامقاو مالعا یرلهدام. یک ى زەم اص طورش ضع ویر هلاکمو

 كنابند یکی هدناشتاریرح یخیرات قکلمو تلودودنکخ رومرپ هچرک
 ۱ كاهدلب لحوکر یو لشع و تک لب وطود دم ك دنسهدب دج فوڈ کم یصارا

 یک دادغب ورص ٥و لیصفتو طسب ردق یح رات هءیسوتاودرب نګ رات
 نادعب وقالفار كل هعطق نک دنساول تع یاور ندتاود ماطءیارزو

 ى رات همظع+ هلع تلو د هل اب نع رات كلروتکلاو تاکدلک, قحر والدم
 وکو دیحا وڌ 2م رات نف جد كنب رلص وصخ كماعا لب وطتو دمردق

 زولوانامز یدک بکن ااش هکنامیه رد د یراق دلوا ندنس هیعرع

 هزابسرو ناشف اتس د هج زابفب رعتزاسان دنن امهدناقو ا نابم وب تاد اوح



( ۱۰ 

 موسرهلنامج وتو لسالس دقو تافایضوروس لاوحالیصفتو زاغا
 ندکلطا زارد و رود یعالک ردنا رارکتراب ره لئاطالب قلو د ةمولغم

 هنلوارک دود دجرا روا هل وا هلصاح ترعو نتععام هر هن.لاهاوتاود

 ۱ شعهنلاک كرلخر ومریک |مقان هرات بدتر لوصاو عاقو طض دعاوقنالک

 سکعثم ندرادتفاو لضف با رارائاراوناو یرارطاخحولروعنم رخ ایف

 مط و طض هعحوهاک ی رات هد هدا شاوا یرارطاثهدالوف آر

 ع ونتمو نایعو نیتمرب هدخ رات هکر دمولعهردردانك هنب راخرومرداق

 ردمز ال قع وق زوم مع ظا لا لاوح الا بح و قلوا هرابعو كس فیطاو

 یدناوعو دعاوق كل هیلقعمبانص عیجراسیدعاوق تك راترب رک یلصاح
 4 نکاردرنک او د دعتم لوصاو دعاوف هدز هو هند ره هح رک اهاراز دک

 رب رقتوفب رعت هدنامدقهود یحردردناو لقااعادهن روزبهو لماک داتسا
 لربصتنرپ خروم ندرمظنرسک | ةيظعداوفو رذياد همه دعاوقنائلوا
 نالو هیوق قجالابلق ) یروصقورعع هلدس یسهعاضت تلقیحد

 هل ذلو ااتعهرب رولوا موف باب رامولعم ندنراثا هععقا دصم( هیلققلقاعلا
 تفصن یالضف نالوا مون یاعا یانشاو مولع قراقح ساشهتکن

 هد هساااد وه ینج4ل روب هلماصم هناوفع هنروسک و روصق نداغا

 ر داجرتسم

 ( نویامش هیئس هدارا تروصرک ذ)
 امالا ىلا ةبادبلا نم بونلق ىلعار مس باب ض رعالاو ٌذمدقموب هک اتقو

 اشار دو هاشم كسل شن هزارشواناد هاشدار رطد بھذلار کا تبهذم

 را رهش شزاون ئان باب رک بانج فطا ضعاوت ی زجاعد عود بولوا
 ِ تروح اقا تاد الت زا رس هرکص ندو دارو ارانامج

 | اتیعتس هلغلروساطعا هيلعتصخر دفع واادشا انع ندادخ هقیلخ

 نماده ) ی دنلقاطع مشی راب عاطم تداعس ٽو دویفد لوا یلاعت هللا

 (اش رلضف

 (فمر)



 بز و

 ۱ (فلاو نینافو نیرشعو ات هنس علاقو هی ) ّ
 ۲۲۳ | نیفاوخ ناقاغ نامزنیطالشناطاس ترضح سون اع نمایم س واخ رک ذ |

 ۱ < یزاغلا یدقلا ناش دوم ناطاسلا ۴ ناطلسلاننا ناطاسلا ناهحت |

 | نیطالس عیزاغلاو حو تفلا تاب ًباروشنم هتطاد دن ءاولامت هللا لج |
 قلانوا تولوا دابتعا تمارکداهند زاك ولم دز و داتعف حالصداهژ |

 | راک دنوادخ نالوا ینابنامج هک راروب زو نامع تخف نارا رادق اس

 ۱ ندنرلع رک تلص دم دحراوا كع زلت صحت ناتالنا هحوح یم

 یاع داعس موتییعج وا نوا كنکر ابل ا ناض هزر مش نینس و مست ةن بولؤا |

 هدننع*تفویکی دنا تعسهعیقد قلازوتواقدزد ی ورغ تعاسهداعن را |
 هدم یااطعشخ هاجر و ناوسو تاودولابقا هلباق شوغا فیرشت |
 یر هناکو لھ علاطلا قتسم د وع سه د ولوم عااط هلل رار وب ترو تخل رف ۱

 مقاّو یسهجرد عكا نیر کنارم ج رب نالوا دیطاوفرنش دایمان تب |
 ازین هکن زا هللا ادخ تاشخ ئانا ی قوق یزو اب ازدعب ردشلوا |

 هل ارم صح دغءروب یراب رس لناصو لىك یرادناتهح لود لیصاح

 نام تنم اع تخ *یراوازس لاهساو یاتیک تایل لاسکتسا |

 یجت درد تشسهرخالایذاج یس هنس چ وای رکن زوکنا كب هدنراقد زوم

 وخ تداتنعا هدشسانآ كرت سلج موا یهتلانوآ كزورفارورىس زوم ۇ

 لكا افخو مک "دیش ود رب ز داراجا یار هح اسءارجالا لجال یراق رخ

 ناظاش قداس راکدنوادخ یراذحا ردارب نویلبا اربع راد د ضرع
 اورناو 7 ناف ا اع ترصح تله یاصضتعمر كن رلتربضح نط صم

 تقولوا در هدارو رھ هعرقد قرد یزوفط هروک ذه تاقىم هدنرلةدروس

 ۶ ۱ “ا ۳

 س اک ن دعا ېس زولواثرا ناهرح بح وم هدسوکلا لب نع سون اع داعش



 ۱ ثرالابقا ندنعب ٍدلوا قا رو لاب rit قاذعو ره برشءیقاهد

 پغعرد بوروب سولح دن رام اظعد ادجا قاطره و تک قافعسالاو

 | مالسالا حش و اطعاو ناسحا هیاشاب یطضصقرا داعا طع نرادص بتر

 نوناققر لب رویاها هد اتفادنسم یرلترمضج ی دنفا فرام د ج .داز برع

 دعبفد یدنلواارحا هداعلاببح سوننمادو تعب مترو سولح كرت

 | قفا: قر هلوا ,تفالخ یارار رس مود تما رڪ صغ هدا الب

 ییج ج رک یعرکب ل زوف یز شم سوق ندیک ولم جور هدننطلسراد

 اب وک نوار وب رم صوصخ هلکعا تفدابصم ةتفو علاط یسهحرد

 | مالک الام ماع | هدننعص نداعستفو رایتخا ماکحانی دعت عم ورین دت درب

 | نابهدرپ تشکنا نیمصم* یمز هغی داوا تلاح بب رغو بیعکرب یبکر اشیا

 | ینیدلوا یس هلوقم یییغ دادما درج ابعموب بولوا تربحو بارفتسا
 . هرزوا یییدلوا شک وااا هدقاس ران عقاولاین رار دردارعم ند ههش

 1 تک ج عو ج رھ هنوکو و تنطلس لدبت هعسرو هد هلع تلود

 | روهشرکناشد ر بالقنا تروص شاعت یلاعت هللاذاع» بوبلوا هنفايعوقو

 | هللا یابد لضف ضحم نکیا بارطضا باب ناج سکر هو باشو خش
 | لوا ندینابجر تاسعنیعادعامندنکی دنا ین اک دنز سفن دم هی

 ۱ هان راکم اک 2 تخحاوح هاشداب تئطاس ند :ح ورو تلود ران رون

 یا بنامج نامدود ٌوافن ینان-نادناخ هصالخراثا تلدعم تخم ناعسا

 | دنوادخ لداعوبدخ تکوش دیشروخ رادکلم تعفر نودرکراد رهش
 ۱ هیات لاعفلا حل دع ناط اس عننا لا ةم وكي او هيام اذكار ا لم اک

 | لالحالاو نیلاب هب ین اقاخ هک ربتم هک را كنت r لاصادوج
 ۱ تقولوایرلاوا ادرقت امم لاق الاوز لايه یهاشمشیالعم دنسواریاکنا

 هدنزونرسزا بولو ناج هزاترب لعقلخ قا هل غلو ارسم هدرنا نمایم
 | هلقو هعمجو اسونأم دوعسااب ا ءاد هعلاوط هللا لعج )راب دلوا مععو

 نالوازازح ا ماا شوج و رهن بن امزح ر نازا دعب (اس ورحرادک الانم

 ( رازه)



( ۱۹ ) 

 زاغا هرافک "هلدنع هدیناهداش ناتسراب نیمز نارونضس ناتسادراره

 | قرلوازاسد هیانکلد می راوت هنارت هلااسرف مغ همغن هلوکر یرب رهو |

 هلاهاش یاداطعارعش یاغلب و بویح ناد هح یالما هلبا هی سزراوح

 یامدق هلمحازارلب دلبا بولطهزایتما لیصح هلبهناکو اهل شزاوتو
 ترضخ یاغاراد اکر نالا بولواندنوامه,ثرتاذ ناناغاو ندرمقفیابحا
 دوج ناخ لدع یداوا ) كاغا فراع هداژیشا یعشروق یراد رهش

 دود موق رح حراتاریززدنارفا قاف هک اقح-یعارصم (نایعهدنسولج
 بب زامدعم نکلردرعشء یثراقدروس صاغ لدغ كن راترض>روآ داد ۱

 عدنراعشا الاحو رعرعتم ثعاب رب !مدق كلذكو یدیشمالواماناشوک |
 راعش تغالپ ی راوتو داصق داشنا مدشتس اینک | هلبس یرادنآ راثآ

 ندهارک نیسردمراکو منا ناراصشفراعم زاصتفا یراب رش تیرضح

 هدنسولج لدو ناخنونیدلوا )كن دنفا ت رعد هدازیبدصک

 جرات د یرلعارصم (كرابم هديا یکلع لوم هناخ د و ) رکید ( ناهج
 نکن د (نامزناطلس نيب ل دعد و ناځیدلوا )رر اردک ر ایعمه هل |قداس

 نایک جرات یرلعارصم (سوفنیدلوا ماکب هلیسولج لدو ناخ)
 كنندنفا یتیعراردب رورسراث ك دنفا یزورسیروهشم وربتعم كنامز
 | ذو ناخ یهنکیا ) هلو(ادخ كدوڅ ناطلس هديا دو نیکلم )ید
 ۱ رد هللا فاصلا مچ هلتمج تناتم یرلح رات( نادزب هدیادعس نس ولج ۱

 هللا نرود هدبا داو ناخ )كن دفا عصاعو ار دینیع لژربلوا هسناوا |

 هم وفم ید دلوا ییوزلم یدماح هزاهاش مانرب رکن مالا یخ ران (دوڅ ۱

 ۱ زدنکسا هاشنمس لاک نوطالف هاشدان ردموصع» ند هب رعش صافن ۱

 | یا یراق درو لالجاو تنطاس شلابرژدسوت یراترضح لاض |
 | هدنبتعموعتعب عسر ماا جد یر كلاوحا نانلوالآفت هدلاف هدنخرف |



۹ £2( 

 لاجر نامکلآ نادناخ ملارفاکو ناتخشد نالوا یرلتد مش ثعاپ انوعو ۱
 تیک نام هتک دانا نا ذیتساهب زد ودنو نزول هل زا لاععتسا كناوستو |

 ت سس اس اس تا

 ما سرا تربع مالک ندیا ناب رجا دتا راد هی هیکلمرسادت ند هناکولم ناب
 ةلءاوا یرابع قداقح هرابع ( نج را نم ینألاو ناطیشلانم هللا )
 دانا ورندناوارفاو اهدقم هدنز هاهاش نازنفا د-ءسنامز نازا س

 | نالوا نایصع نوناکیارفا بیلو نازورفو لءتشموٍدوس مست
 هاتف هلعشم هلن مو نا ثب و قطام هلتسایسرادا من نایغط و ییددورعرات

 | تاتییاراقرهلوب ناصعتشوز ور هلماقتا فس لاله هع ناراک

 | لد ةت > ارو تج ر تك تجرو,رورسوروس روش رخ الا نولواناوئو
 | عادم هکر دوب قخ یدیشم ولاقت نامز لواات یرلکحهدیا

 لر هلالضلها یالتعاوب و تنوکسرب ,لالتخاو سروشوب هرکصخدنوب
 | تیعرءارفذ اضوصخ تلو د ناکس بولک تلادع ف بحاصرب ررب و

 | ینزرولس هلوا تمالس*یداونیشن هدوسآ هک انا ندنوامش باب ا ی دع
 ۱ هل ایرا نوع تولصم غد دوا سوي أم تاهه یا رک هنشکیشولد
 | كنللح تععنود هلغلوا تروص نسح یاریذب هدنفوزا هدنمعت یی و ناس

 || ماماوادا موس رح موسرنوچردنع ءاکرد یاج سم قلواقفوم هنرکش
 ۰ ۱ قرلوا نامجنیطالسناطاس سونماد فرش دءسسم ناودد باراو

 | مایف تاب دعت ناک امییع هدنسهرومآم تمدخ ماقم كسکر ه بولوا ماکب
 | تع دز مالک یدراطعهاشداب هدننشعینب دلروم ماعنذا نوجا كا
 ۱ ینامن مالسالا حشو ماقا متسر یظعار دص نالوا مایف یاب رب هدیسواکیک

 ۱ رقمو ماسیق هرکصندق دوب ماها هومن یماممزوما صعب هنب راماقم

 | مالالا یفمو ماقع الاورذص راب دروب مارخ مارتحالاو لپ هش راتطلس
 | هیلاراشمو تدوع هب لاعبا هلا مالعا ناکرار اس ید یرلترضح

 | سورف هرفطو تلو دو رع نیشن عب رم هد ی۶ ترا دص یالعم دنسم
 هنصوصخ یماعتاذخا ال دم هاشدا ادتا قرهلوا توحو توربجح

 (ملرش ابه)



(fr) 

 نوکچ اقرب یرلنا بونلاتفد رانا ءرزوا یخی دنلوا ےمفتو یلعت هلترشاب |
 ا ی رلناش یدادش نادا هلن | لتف ناکب ناکب نابملا ف آهحورب هدنفرظ |

 ۱ نوک چرا كنوبامش سولجو یدلماتردابم هکلیا نالذخ اخ منم

 ناب هدقناس ےرات دما كنب رلترمطح دیس ناخ میلس دیعس ناقاح

 الاوردب هداتسس هر رت ی هلال یرلناشش رفخم دررح لاملک هرزوا ینیددنلوا

 ۱ شحوتو داوم ماظعاو یدنلف تنح هضو ر نوفدم هللا یرارمک

 هناستسا ثعقاو هلباهناکزان تارععتو هناهکح بولسا كج هينا دابعبواق |

 ( هنو> ضعي راسو هداصسااراد یاغالتف )

 هل غ اخا هداعسلاراد هداعلابسح هدننوق كناغا لالبموح ره هدنرل نطاس

 یرهیس تاج وت هتسلاش وربندم دقنامو قداص دن ر هنن رلترمضح

 ناکرا هبامرس نوحماتورئو تلود تالنوکی کاو قفاومو دعتسم هغلوا ۱

 هرلعفانم نورد هرت یالارب انلادلو ندیا نایغفطو یجب ران هتخادنا یتاعا
 یوا لواروخاریم هلغلوا قفاوتمو دهسمش و كنرمشو قناباپ هه لع
 اغاریذن ییکو هنب رخ واغا میلس یسادشه" هنب رخواغا دم هدازاغا بوبا ید

 یباحیکصخ ندنراهنوع ضعب هلوخراسو اغا حاتفلادبع رادقوچ شایو
 تارفن قجهلواییاطلسیارس طفعسع هللا ماتش هارورمشب مان یلدادغب

 یرلماندب یحناتسوب راسو یل داص رفت هو اتا نانا ۱

 هدنرلک دلا بارا هو ارا ت ر هدا ناسا و قیقر هلو هک

 نوموق مهدک ذلبااّربحا هکعاتعنام ءار دس دباور یی عاغا یاد یجتاتسوب ۱

 هع> او هصَق دوخاب د دان قناوئو تات هل ادب دش ترمضات وک یچ اا یوم

 هو دنک ییا رج ییحهلواراتفرکه دراک ماتا قر هنلوااعادنسو دنک هح دعم
ae ten e e eae 

(is: 



۱ 

(fF) 
 تلوصودصد هدیمشهاشداب هرکصخ در لک دن ادن دم هل ارا بخ اایعطق

 هلی اههتساو ذخ | یاتفم ندنشودنک هلتطاسو ینالغواویف ابو هلیتیت

 كيارتحا باب را هدنسهرناد یرااغا مرح هدنر لک دليا باتش هتم ن وام مرح
 ۱ ییددلوا هن لتمصمو ںاھحا یہ و راکشا یزارو ص هند رط نودا مرح

 | راج یسارونک هناساورطاخ هللاذاعم هقشب ندنفب دلوا باشو حڅ مولعم
 راک>هدیاباکترایوامشو تنایحرباو عتشا هد هبت سه روا ناناشو

 ۱ ید

 ید كنب راترضح اغا وپ رکم باقرتسا یادوسوپ نکیا باسترای
 توس ندنعب دلوا یاکو تاسحرقد هد وسه یک ت اسب هنا راش

 هدنویابه راد هلتمح یسهبت زج ولع كولاراثماصوصخ و یکی دلا
 هلذلوا یتقعنعو تموکح ذوغ هنس هلج كنموق هنصاخو كتصاخ مادخ

 یک شاوا توهمندنشالتلاک ان وک نکیاراک رد یتردق هلت جره هتعنام
 تسیب دلواتوکسمهلباوزنا ق هدعاسم تروص تولیکح هتصاخ نکسم

 هد هناخ قلاب نوک تبس یا كموق ره هام بم هنس هيهذراوطاو هيطع

 بوناوا ماقتنا*هلبط "ید اهن هدنهاکشدب طسو باب یسآردسد و ما دعاولتق

 ۱ همامفو ترصد تاگکا ناو لی صوصم تربع صوصخ وإ

 هد روک ذم مودو یدلوا ما دخ صاوخرنک !تسماود اغاز اوج مدعتراشسا

 ساب و یابی هومقو اغادڅ ی وئاروا نم روش دلکع دروخارم«ید

 | رییدندیریذت یلیکو هنن رحو هدنهاکشدب نویامه باب اغا حاتفلا دبعرادقوج

 یجتبامو یناکرس یسادرفو راد د لواریم دلو له هدنتلا یشوک یالا

 ۱ رلب دنلق رھ مر ەس هللا لتف هدننرود نه نیل جدر مک دن CE ,مسزورف

 | نالوااةلا رهاظ «دنوباسم نورد هک قس میلس یسادقک دن رخ و

  DEحج وخرس هدنرلاسا سوعلا عداد سولح یداراعش درس وب ۱

 | زاغوبالوا هل اهعتساو بصغ ی یهاشدا تارهوح .ضهبراسو یبهاش

 راش>اافتحا هد هناخر هلاراکیات فید یسج اتفح هدلح مان لف دنف هدنحما ۱

 قلوا لخادواسحاا هرو نمعاجوا ا وک هلارارف هنغاجوا یاسندناو ۱

 (هننرا.داو)



۱ 

 گان
 | یرلک دلی راذکو تکی رسرتن هدیلاوطوا هلیافز ورارق هتزابذاو |

 ۱ هندامسرد قرهللوااها هدز ول نع عاحوا هدف داوا نا طااظ دوشه

 نادالجكنھاشس و راعضخا هلبا هن وصغم ر هاو نوک ینتراو رانخا

 یت هدناهلبارارف هتعسرادکسا یخد راعیب مان لدا دغو ىجا نالوارادغ |

۱ 
۱ 
۱ 

 هنب رلقافن قانعایند كنيحوا دارو زور دنح هل و اراب | یودنا
 هلاحا یر هب ورخا تازاح توئلوارامقرشعُم هلاوح هد هر وب رم نک اما

 یاوزنارعم هنهو رک جرب نادالج مدنوبامش مرحو ,یدناق یتامز یدادا
 ندیاتنواعم هنا تعد لوا ید هدنصوضح یداشو تلالد هدنیمش

 هتحادنا هبا ردرعف هدنفیحا یس 3 هک هم رام هڪ راجرقاورب

 نطصم ناطاس "هدلاو یدنلق ارجزورثلاوح یرلتا وقع قاب و (ةلاو

 هد هصوصخ "باد هدن ویامشیارمع دن هلانشا لاوحنا هاش داب نایک یار
 یارس ظفعحسح رفن یدبنوا نالوا لتف رشابه سفنایو یدلژوب اقنا

 یرلنلوا ماقتنا تسد هد روا ندنناش اخ نایات وب تازفتقع هلوایناظاس

 رابرهش نکل یدیا راشم با تدیغو رارف هحعرک ی رآه تیقنا توشوا ماادعا
 مهار هدنرلتفلا تلا دع رطاخ دل رج كن رازربطج تناطق بخ انط

 تمه و تقد هشم هدنراصحتلو شیتفت یناهنرکم هلن رااوا تاثعو دیقم
 عر اعىم ەدیج یرزاد و د د وجو تورلا هبح هنج هتسج ندنرافدلوارروس

 | یابناتسو یرانویامش لدنصو دنک یر ك راراک دب لوا یحیدبارولوارات
 درک قیقف هلاقیقدت هعفد چاقرب و یراب رهشرظن فداصم هدنسورا
 | هل رادصا نامرف هیاغا یاب یجلاتسوب هدقدلوا یرادنامج ترضخ

 ۱ رفنشب فویمأا میقب هحرک یدنلوا راست هیچ *یداوو لتق هنورف
 | یراقدلوارهپا مارا ارکنتم هدنرهش ینومطبف ردق هد لاس دنحرهک دی

 مسا راموس رم هنب راترمطح اش اب اص تان الاو هدق دلواررتءو قفح

 یک یی هم وس رم صاع قەلواررر ع یراه اکر ار ةو :اکرارفو ےسرو

 | هیلاراشم هلفلروب لاسسرا یلاع مما ةفخ هیدن ۍکص حرب ردنا صیعش



 تسایسعب دحاود رف ندرارشالوا هلتمحو هلن رام اراب رس ماسهتنا

 العفو الوق هعینش ا لوا لصا او بویم هلواراداهر ندا طلب

 سوک سوق ردقزویجوا هدنف رطزور د نج ند هقباز هقاطنالوالخاد

 هنر هآ هتسهآ ید یس هیق ورامدو زهرا شش "هرطنفرا ساسون ًاعابخ

 یتالغواوبف ساب هدنفواوا طقف ولو اراي هتومرضح تبالورشکیاررب
 لجا نادم تعسف راكبا نایصع*یداورقلا نیعو نارطةلا لج رم نالوا

 تلذم نیشنک اخ هدعتع یارسالاح .تویلوا فلت فیس هرع لید

 ردراءندرهش وندردراعو تلاحح ثروم هاشم اور اد او

 (دقشاسلا نقلا ناسا ىلع هال )

 هه سا توم یس دیلزا ت تاسهو هیملاتداع قلطم لعاف ترصضح هکنوح

 هیهبب رق هرهاظنایساو هدخب هیفخ باب سا یداسفو نوک اع تاعوقو
 اذه لعف ردعفتعو يسم هدنادنع قیفح لها یکی داک هديا قلعمو عاوتم

 ترنفو بوشاو نتف عاونا نالوا توتکمو دیفم هدعناس ے رات بولسالا

 دقتعب نهىلع :دعلا هرز وا قلوا ىس هديب هیداب بایسا كيورحو

 بولوبعوفو هدنس هی ریه ذنسیتلانوازویکیا كيب هکر ردیااعد انویماکحا
 شب قرق زویکیا ندلجا یی دلوا ادبم هنلاسقتا هبهبک اخ ندهب ران هل

 رعت نارق لاس كنس ولعطسوا نارق كجهدبا ارج نک جر دق تدم هنس
 یجتلا نوا نالوا یناطاسزورون كنس هدعقلایذءام هروک ذه ةن س رونلوا

 ردپنوک ی جزوّط كنبرام یدالبم 2 هنس ج وا زو ز کس کن ا هک نوک دخا :

 هقیفد تلای رکب تعاسچ وا ندناتناسمج باتفا ع ولط هدزوک ذوب
 هر هنظذطس هنطاسلاراد قفا دی وم ییدسق د دج دصر میز هد رو ص

 ماکحاو تلمو تلود علاوطریاس هدنارق لاس علاط ذحاز بوس هروک |
 دوعوم یس هلج كنهروک ذم لاو>ا هلب راتس اینم ۳ مايد هب قرح

 1 EREY نالاصد الاو تارهیسالا بسم هکر دقوش تواواردعءو ۱

 (لرصح)

 Î ف د هز و تچ اوا ھن دید روھ یراترمضح

۰ ۰. ۳۳ a re 



6) ۰ ( 

 خور نا دیم و وز م مب رھ ر چ توو یر ھا کری داد )دچا لص |
 ید شدجت هبیرف ٌةبارهاظ ب سررپ ناکا ن هدنرارومظ تاقوا نکلو
 هللدارا اذا) ادخر دفن ن دعتعء هلغلوار وغلا بر تنمو ت داع یاضت هم

 یھ هسبا كنانتبارهاظ بودیا افتک ا هلق داصلوف (هیابسسا ایه اتش
 ارنحنا تاک بد اروط ج راخ قرهلوااشکنهد هنحع یتامز هاش داب قحربغب
 ۹ نوا ندا 1 1 سه

 خروم یح)ردبا امفاو نعطوبد یدارلب دتا هلل وب و یدیاوللوا هلبوش
 بولوا لا دعا د> ج راخ یر هلهاسمو ح هدنفح مول طظ دیهش لهو مع
 هتسهض.هن نواب یری“ و عبط هلفح ندنفب دلو|یرآ هعفا دم رواء طق

 رومایایلوایرانوب ام ظخ و ق طن ن دارو دص دنع هد امرب هلفع وا تیس
 یکدتادرسود یدبا رونلوا راظتنا هنعدب تولوا داملا طق 4 ۷ ۰

 عید لک ق ودو* اربزر دلک د ىح نراعع هوجولالکنم قاطء دربالوق

 هدنفح هد امركر:دیاقبطن هلاحو تقو هجساغتبا قدص ی ابضتتم * اع

 رارصا قبال رییدنرب نالیروک قلافو حج رہ هل تهجره,هقباس یآر
 ینبدم هنلوا لوح هنس هصیعت نولن كلوشورابتخا ازارمح !ند هل الضلا ىلع

 ردلولدم هلی هع رک تراشا# لثه |اهنهربخت قانا وابا نم حجم ام*

 مولعمو قةح یک کرک یبس كنولت نکل بول وا مومذ» نولت هچرک
 یادتقم ندم هلیخ هلیایربک ت فالخ تخن *یراوازسییدث هعفدلوا

 املا ىلع هللا یساضفور دقراثا روعظ هدنع>تاذرب شاوا | دک و یاب

 ندنف دلوا یوعدر رولوا ع وعس» الععلا دنع كعا ارمجا هعینشو نعط

 ههشیاضت» یتاربضح نییآ تم نیطالساری ز ردانعع و اجعان اعام
 لهاح هدنضء و رارمصاو دا اع یلک هد هډ ام ضع هرزوا یرا دکلم

 حجر یراطتناو لر هننامیجتفو دلرهدیارا مما نامز هار ا مطا هان مو

 تعالم حعرصلارکع یراصوصخ و هیلعءاش ردرلشلک هروس رابتخاو

 هدن دنع تق دلها / ك ادانیساو لج هت عبط تنوشخ دوخ اب نی

۱ 
۱ 



۱ ( ۲۰ ) 
 یسهمدخ و هناخ كهاک اروماهاشداب رب 2 ھورندیهدازودو ردح هکر |
 لالخا دضذ نع قنطلسو تیعرللاهاو نود واال م راد نالوا دمام ۱

 لادلارامضعب هکر کم ردشالوا للاقوبس» لغو یدصت هکناهابتو ۱
 سوهرب سفن یوزرا قرلوا تئادح و یئاوح مکحراثا هرزوا یغیدلوا
 ینلود هنو لاح ماه المهدنفح ین الخا هنویسو دنک هل هلیلافغا ك تتطلس
 بلا رم هسق و هلاق لاغ هل التخ او ل الخ | تاس تقاع هعااطم :دنصو طخ

 اه والداعم ه هقلطم تموکح دوخاب الا ند تطاس دنسم هد ه ود

 یک شاتر اس هلرب مفح نیتطلس هاک اخ ہاخالاو ماش داب تح هک هل وبار خا هبتر
 ةحرد هعشررت الان ن دالاو دنه ین داوا یسالتعاو تعفر ل ئان الاخ
 | هنامرتكکولسلا ح ودم ك ولع سد هروب رع “لاما هدوعضو قرت هیایلع
 | تیعوو تاغلار“ (ماظدنا نالواتتطلس تک و شرف و ثعابو تلود توق
 هدانعقوتحو ترا ره هنن رلص وصخ تلم تعاطاو تماتحاساو

 | دوخاب تنلاغ ناسا لاصحسا هتاودون د یادعا كرد اتاعزوتفد

 | ون الغا بلطع تبلا كلبا تکلمطفح ن رمش د رظخت لفاال |
 یدودحرهنکل ردک و کشا نع یر ید دلوا یرلیل > یاصقا دصعمو

 اسکا اتار كد ود ران امز ناص وصخ ا ر خا ةن لود واصخ نا وب

 ول ۳ رهزر لهالع مس دننام هدنراهخ ودنک یشالا لماک قرص ۱

 ۱ نوک نوک اسا رطش بعل تاب وص م ندنرلک دتنامرج ۲ ءا و مدام هب هنزاوم

 | رولوالاجرو الکو شهدت بحومو لاذشاوقد وعن ثعاىو ادیب رزاجا |
 رشکت لاها بارطضا كر دیک ه4ارمبادتو وكْعا ادب قیلئاسو لغاوش |

 یرباکاورغاصاقر هنلو | لجح هنر د روما نادا کاکی ق دوا |
 | كارد للخ نتفاغآ هطوار هارب دو ئار لوق م دغو رمشتت ن درر بیر ۱

 | زرطو تنالدو حالص نروص یناهذا کنان نمکبش ضعي هد هلا هحردو ۱

 ۱ اصوصخ اد- | هنک رادن لئاسور دتقم هک ع اداسا هدنفادصو یهاوخربخ

 | هلی رفت وب كردبا ادب زارا دف رطالهس هدرلتلود تراسع ند هعونت:للم

 (دامتعا)



(AN) 

 قرص ندمان هند ا دایر یساامرو کات

 ۱ تر .یتیدلوا ۍناتشدتاوق اتسا او قطمو ۹ دقت

 تداوح نالوا هدعلونعوقو بقاعتم ورد دهرب هدلودزنک او امتاب زا

 مسلادوج هاتشداب یح رداد وهو لدتسم ندارک تایلقنو امطع

۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
۱ 

۱ 
 ۱ یدنفاصاع قیاس خ روم كس . رلت رمّض>ح ماعلا مادام هتلود هللا مادا ۱

 ۱ مان هلو دلا دص ه دنن ۵ دننامز ۲ ناخن ۹ وغرا رد هب کنج ْیطالس عمو رم ح

 ۱ یالب و ارحا نربصلاینام هلبا الیئساایلک ی یاب تلود كن دوهم

 یتراد هصح ٌهصق یک, دلبا التم هتنحو درد عاونا یلخاسا لتنارسا

 | هرم امناتوارک ذ یرانامرفو را هرزوا تي هم دمر هینامیلسذعقو
 هارکح وتلود تعاقس ءابطا ییارضج نایقباقح نیطالس اثار دانتنم
 ناطوا نابعو تقادصو فوقو بادرانالوا تنطاس ییابمنهدربباد

 یرلتامدخ بّعنمو تقد لاک هبات ا قلعو تلود ناشکتربغو تکلمو
 هدفاک او فا رطا ادعام ندکلباتماج و تب اتخراد هاو قيل اک ینرانالوا
 ته و دقت هشم هبلح هلفاطلاو ناسحایرانلوا یرافاصناممس دیسر
 ناهدا حالصا نالوا تاود تب ومت ساساو لصا ةضاخ یراقدروب

 داصاو قافتا ةيلصاعفانم هد افاو تلم دمع تابجاو مےلعتو تیعر |

 تقد فن دقن فرص هتنطاسنایذد ساس ارتا اد هلران صم یک ت مارک |

 تلعو بس هزفو ه درب ره نالوا ترض مو فعض بحوم ارز ردنوجا
 روصق هل بس فوقو مدع هنتوقو تاصاخ هحرد كالوداب و كحوقراب

 ترج وم لات هللاذ اعم هلکنو هکر دتحصتبقاع ةظ> الم مدعو تلفغو

 رووا ترشابم هلسو نط ضع رخ هتروص قجهلوا تنطاس ساردنا
 قا هحلوو زدن ایخو تاما نبع هب نان یھ زئ و ولا دعب واب

 هلت اخل لعد هدنا هک هدنواسغ ماع لوش صوصخ اب ردردنا یناثهجورک |
 | ضرغ نکل بودیاتردق لیصح هبربتعم ماکحا هج ورجو تفلاةجرک



 مع _________________________

 سس

) ۲۲۸ ) 

 سا هکلب كتفرعمو لنا ضف هج وب قلعت هتم اروما بدن نالوا نصا

 نالوارک ا یودع هردق ناکا هلغلوار غی و هرې ی زونهندنعهرو

 العا هداع ملاعلوا رالوارکس و تفایف نالثع2و رقمو دنسم نایلوتسم

 ہرا: شلافزمس بم بواواربتعءو لولایع مرک الا دنع یک ادخ ءاطعو

 ردکمولوخ دم و رهو ناهعنامزرب یشاندنرلباقرسازمهو لضف بادها

 رهلوا شلاق
 ( هعطق)

 کا ناک نا هدررک فک عج ھو

 تسنافرع باستک | ببس طخ لع هک
 نافرعءاشنمتسبن طخ هک, هد رکن نبق

 تسناراذعلک یور طخ نسا طخ رک |

 هبقاعلا ةيقاعو الب هنشاب یسهماکنهدب دج ماظل روب زهخروم اذهیعءاثب

 لرازادنا طاغو شک اطخ قاطرب یدلواابهو فلت بس هنسات:د وجو

 نالسح لوق ی دلوااس راد مزاعا دیس هل هوا هناشف هنن رازاسانربپادت مامس

 تفلاخحم وربن د هتوا سانماوع هت داع یکی هدب وک یکسااصوصخ ردنداناضق
 *یدایروصقرب هج زج هداننالوا ندنراقدلو ار وبح عبطلاب هتموصخو
 هیهعدق "هروتو قداطم هعح ردد هنرهرومظوت ار و رولواروفوهررمط

 لئاه هعاشتعاو ابا امج ندنا هدهسلوا قنافو ج: سه هد بت ص هنره

 یسانن دننرنغوراع هلا هيله اح تیچ هسدایرلضعب كران دنا لفعت هَ داواو

 كجهدیابترترورضلابن دماعحفن هد راضعب لا هرارصاهد هع دق تلالص

 مط ندراطت او رص هد هسلا م و رگ هدندنع دوخا لهاح هدارفا عفن

 یصاردع دقتو جرت ه هماع عفانم ییسهصوصخحم تعغنمو دنک هلیاراظنا
 تمام نالوا هتد ایعوقو داماو یایساتشب یرلف دلوا لحاعو ۱

 یهو قو لمحت غ حر طه ندرت دمو ن اف نادل دیو
 بترا هاا هره هغ دهم ندروب زم تقو رمظد هغي دوام لا جیج

 تب وصتو)



(<) 
 | رشکت هلا تاک ر خر اهم لاحرد هب هماطد طورش شالوا تب وصتو

 قال نکنارونلوا ثارادو هندیدرفوت هل تاسعطاقءو تاداربا تا

 | .دادزتساو كف صیصخ اب قّئالخدارفا شام تهحائداولقا قدالانو

 زالو هفولع مفر تین هرکصن درادنقا باسا لامگتساو راظتاو بةت
 | تاکرح صحه رلذظءوس كعاراعاوانغایررادف رطو ناقلعتم هژراناو |

 ۱ رول و ازاسودع ند ہن ارق تام سا یخدیندداواراحود هلدسراومهات

 | تیج ر هد هقرفرب رهو تلبجو تعیتطرب هدموقرپ ره هک ر دهولعءاصوصخ
 | هنحالصاو هارو هتحالص لاسو ورند هتوا هل هلکنوب ردراو نداعو ۱

 رفاو قق .همانظن نیناوق لامکتساو ةا دما قي رطو ماندیقت |

 تذل اسا عج هدوشکن ةع رش قرهقلوا ماشهااعطق ورندنامز

 | نطوبحلئاضفو هبلاغرحاغت "شاحو لفاغوزب + زونهندب راکنشد
 ةرمثک ؛یحاراهل ود و شاناداتعم یکمزرک شود یاب لطاع ند هيله ترمغو

 عالام لل ود و توخاقحیاعا هل:عارزو نو-الق هد روا جد هىا

 ,دننععو تكلم لاها قازرا میسوت نوسلوا هلن راک ما هدکلاسلا عفان

 شعاداتسعا ینمزوطلاط» و هرمیب كر هيلا تمه هلئاسو تور تاست |

 دیکروعا هلاروصت یک دقت !تیعج و هتسح تاقافتاو ةة تاو دا وکو

 هاشیذ مالسا تلمود ما هل اهلاحا هءاود یدالء و رّوغت طظفح و یدابع

 شاد اععاو لکوف هند اعاو تم دخ كموف یف لامع لا تنطاس ها نه و

 *وراص تیس رس یدایعنا مدع هسعالاولوا اوا هد ه رمخروماهلوعم ود ۰

 ةو دو ند یدک ر لوا ثعاطی وهد اف ناص شاب هلام ر هنس 4 هتم

 هد وب ر وه هکله زاداو تع لج ر هتطاس زها هکلب رظد عطف ن دتعقنم

 یسانندرا دنفا مدعهفرف یهعقا و هراض تر وص هعشدندنرلو دلوالغش

 صع ناروعُتدب و لغاع هل وعم وا نوا یراعش ماع قلواتروص هتف رد

 لاتفغاو طاذت الهس هللا هنافاخلیح لئاسم راد هب هناسفن ضارغا
 یاوعد لتا اکح شفوف یلفوک و تایلصمیکسا یدرلنا ندنراق دثلوا

 _- یر یو سس سد رسم



CERN 

 ۱ یا هلفالسا "ییاولهم"هر ادم فاذک و فالو ایا یهو اتزداهب ۱

 | هفالجاو لفانسا نوسلوا یس هبت ی صد یران كنامصعتو تواخر

 | كرهیدزرج هلب وب بوسک هلی وش هثب و رەب |فارنعاولمح هللا میسقت

 هلغلروبت روذ عم یشانندروب رم هجو خد هسا رلشایا تاقوا هعاضا

 یا تلاع تخت یازفا بز و ینابناهجو تذطلس یار: هک راالاح
 هت یرلترضح ناوالا لکیف رنو یلاسصت هللا هدا ناهز هاشنمشنالوا

 هلمایعم راد هیازسانرمهدنراناو اان رمق هاش امطقو الصا هدنولفح
 توبا هطدار یاضتقع هلبسدسالمقلوا نینمّولایا ىجا تویفروی

 ةت راضوصخ یر هب رتو دات هل رلتفغشو لدع لاک هژروا نوش و

 | تادسفم كبد نایلغنیکست هلتواهش بیم نایغطیافطاوتم بشوژور

 هل رلتلود ءالک و ءالقع قرهروب تیعزو دابع مارا مالا هلرلبس رفتوب و |

 نانلا كلما هل دم هلن ارل مرو تعشمو بقا عاونارابتخا زدندم ذص وب ۱

 ریسک ارظن یرلضمب و ناسرب و ناز رک هلتسانس عبفوخرالو قلا | ۱

۱ 
۱ 
۱ 

 كنئاکس هسورع كلام تولوا ناتو مانی كردباناوذ ةلن رلیهاشداب |

 فوخ ةد وساو ناماو نماراوتسا راص> 2مزسم هدهاهاش ناش إلا |

 تفلک شتم هلغلوا ناسیعو حاو:راک او رخاصا یرلقدلوا ناجلخو

 ءاولرمشنرب هدیکبا هکر دن هلب راجت عاونا عقاولاف ردناهرپ و لیلد نا
 شاسا ساردنا فحومو تلود ءا جا دق رفت لععا ت ثعاب یقلاحم

 تلعکهدند دانص دید كنوانغو تلفغ ته دکیمناتسم همس نالوا تنطاش

 هدنقحو دنک یتطاستکو شلاک و ترشابم هبملزاو مفر هلتمکحر بادی
 كحهدبا فاعضا قلود نالوا یافت هی اهر كر«دیادع ترسضم نیغ

 ندا تبحو ليم هئادحا ییرثت ر وص تلورد تاود هلنراسج هرهدام
 ترار نکل مادقا هدیعبنودرط ی. ردتلا ىلع ندتطاسراود یدیدانص

 هدلفاسا هئو یلاصاهت هت داوام اع ههحوت هنفایلو تقاد ص بارا د

 نالوا برګ و رند هوا ها ندنهافس تارا پولوا ت تردق هربعزار |

 (قجا)



۳ ( 

 ۱ ءرمالاولوا ندناد ره تنطلس تومان کب هلتعلاتم FR قجا ۱

 | هاعیخد هلوعمود هدناوالوا ین کاب نکیا تعاطا مد حرفی اد

 | هلوقموا هکلب نوسروط هل وش یی دعوا فوم هی دسکر ب مج ردتقم

 | ناتفخرن ز كناشو ذوفت تیحانضراک رب یر ره كناشن تاوط نايا
 | ثعابو ناعذا بایرازطاخ نررغاد یودبا ناهنیو ی هدشا لا

 ۱ هلناعماو تق در ظن نج را ذی انعب نکلی دیا نا طاس ناشکتریغنابب رک لاح

 | یدلوا رمازوس هیس نزه رم نامز ناطلس هناسلرپادت م دهاشه

 ۱ هدندیکمرب سلبا تلود لاحررنک | هدهروب نح تاقوا ر ظذ مطد ندرلنو

 | كنهيسور نالواتلمو تلود* یببطیودع یک ردیتباده لم ات لات

 هدنلود ياسو یراکنریغ هلتمجررب یخدكرازباسو یرادفرط "هلمو اعبط
 | روقنمهنب جد را هسا منتغم هلناماسبسک و مرکم هل االاو بنا رم ر دق هزه

 | تنحل شومارف هلکعا لالخا نناهذا تیهذو تیموکحم نالوا تغسط

 | راد هنناود اصم بشزورو هرک اذم یلودرارسا هللاسک صعب شا

 | ةماقاهنماقم نیتلودلانیب طتوتم هجا یی رب ند رلنا ردیاهرواح
 | هدعلارا نوجما كمرب و جاور هن ریعحا اقام یخدلوا بودیا جارداو
 ثداوحلیصفتو اصخ تنکمو توقرکذو اب وروا لاوحاثح هبت!

 هعفانر وما قح هللوا ع ورشو حاعذاو هفاخا یراراک دا لوا لا ات زاغ

 | كنهيلعتلودزپ هلرب رارکت یراهنز فلک هلتناصو قدص تروص هدتلود
 یاضتعمهلالصاوقب و و لر هی د مدنفا ناما زیرا هدر ورب منوهدب جا

 ۱ رولوا تنطلبستلو ددناوف بجوم مرک ااهارلبدناح اتم قرهلوایرلتب زومآم ۱

 | هسبا شارپ و رارق هنب رارضاو شلوا عو رش هلن رقترپ هلابیذ یمارب |
 لاسطبا ییرلنظ نسحو لالخا یتناهذا كقلخ فرط فرط تقولوا
 بید رک هدر نئ رعكب د ءضاوماب رفسوب الثم هژرب رادتا ت . راتروص

 هبخدلوپ راشن هدننس سان هل راعنصت ی: جارایکر دب رک رز: جر نوعا

 راد هرلنوب ندفرطرر درام ود نالوا یرام زلم كرابعلا رفاک لوا



RE 

 أ اا زار و هے الاها نا ددرس و دو دح دارا عاضوا

 أ اوا زاتفرکو ك٬زسوک رلناهزف همزود شل وارب رو تتک هلندنك

 ۱ لیفت هلیعابتاهمزود و شات و هتفایق هیلعتاود هم دخ هرارسس یالهوت

 يبوح شهلوا ارشو عن هح عما وك كرل دا صعب شلردتا تفاسیق
 3 ولواراتعت یسورز یک ردیاشق س 4کا اتشاح لر هغاق یکردش و

 ۱ یاس *هدامو هنارا ندراکرب توروتک هحولر ۲ لب رفت و هکنناص هد زالحم

 | كنه او د اب یک ید هنن رل طع و كع اراب اک | هدقدص تروض

 ییسایقشا جا هل 1: هد كنهاشداب وات عولتکو شزب یکر لشلوایربنامرف 9

 ۱ هلو نوک زس زوم اھ دیلعت دنت ر وص دن ال مات ظد یتلودو تی

 | هام هدندحرلنآ کف ناد ایا راتءشا یر داونس ردنارارصا

 ]| نناطاسرک اسع ناهذاشد یّس ھه رلفرط ماللسا رک اس ورک هل رانظا

 | ةهاك ت لهطالّرق یساغودول رملکناو كمزاتتيازارفادضق نع هد تمض
 افرص bral ھنن رس وع ینطاس فرط اب وک هدک دتک تولک

 بوطرپ هلب رلیآر هب بولک هلرابآر كراک و لاجر ضعب هدنراک دم هدیا
 كمك زهدیا دانا و تارخت هلا یوم کنج هدنتیفح نکلا قرة

 2 یدا شلوا راکشآ ےس هلج كقد تای را یرلک دلنا راعشاواا یقدساعم

 لرکید فلص مظعا و رج لاجرزنک | ككر وب نرود ادعام ندرانوب و

 ۱ نالوا ىلا ۳ جا اصوصخو یا لجو هدفراعهو مولع یک نلاح

 و تاضابر هسا ی وصد نف
 یاعور مر فوقوم درا دهاع

 ۱ هل رلزا نکا

 رمضان (Bae ab طا وکی ر ره

 بجوم هردندشن ةن رطاشاحو المو زا فرك هندتعلاین نانافت ماد

 اار قد رط كر هيدر د اند تورو تلود ثزوعو انغوراخدا

 یراک دد ,یدئوا نیما حس(یوسورب )راک خا واتفا ید ید اقع دال وا

 هاج هے ةناتسا اپ د تس رپ لابقارب یسیدنوژوا روب و یسیلوزوب هتخوش
 | دنا لوا اجا هنن دم وه وم ته نماد كز هد شمالاق مشهد هزاتسا

 ( روا نمر)
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 ادخ باسنچ تاق ولع فرشاو یربک دهن كلماک ناسسنا هراروپ رم
 شیلا رت تبصو قر هلو! ده قیرط جامنم هلبا هفت لمت غی دلوا
 نیک یلقمسلط» هنیک هنلدب كلا ارقفو دانبعروما تقد بیغرتو اید

 ردنادص دص رم اہطع یایهناج طو لوا خد هی ادا یس هیعسل ۱

 راو راپ زاره یرنک اكن ہد رم لوا هلکعاطعا قفو مک نوشروقدص |

 هنداعم حاولا صعب هدنزرزوا هسقدلوا افویب موق برسا هناشنو ایقشا

 هدنسوزابكنالف سانماوحقرهلوا | ءور هما لک ایه س وقنم هنب رارزوا

 ایی فیجارا .نعا وید ید ولت: هدنیج كنالفو یدلباروعطجاخولغب |

 ادخ تفرعم قارغتسا ناشوج هلفلوا ارقفو یاشم یارفترمح یی دلوا

 هملیح هیلع تلود دعطعروما اریز رلب داوا ای وک, ہللا فیحدص فیح

 قلوا یزادباو قاقفعساو هداك "«راداو شلاق ه دنرافرم ج هضم نامز

 ناربدمشاثداتتعاو نطنسح هرلودنک هللاد ایعتّق و هچ رفاو هرزوا

 نالواناشلا یظع نآرقصاوخ ناوتع بواوا هدلقعهلب وب هینستنطاس
 هيلع ته رط نالوا ةا لع هنیدم باب حا ةمو كنارغ تعد سش لوصا

 , هبهیندعم هعطقوتهراب ساطرةرر اسا ل وع هلاذ انا هنفالخ كلايلوا

 داچا هن رللًم بنذاک |لاوقا كنب زهلوقملامرورافجو قافو هل ابلقطور

 یهاوخربح هاش دابو یاصوا هعسهو رفع هدر هبت مه كجم دا ادتفاو

 هدرهجرد كحهدیاراتفرک هداسف باترا تمذمیهانب تاطاسدونحو ۱

 ۱ ماكا نجا یعرح هدنزدنعو ف اصلا یو هاح صن رحو راکم

 | هیامرسو هانیلاع هاشداب نالوا مظعارنو لاع حور بولوا یراصصخت

 هلب رادوجو تفاثکو  تلولبح هکلب و مرتلمریغ هللادابع نالوا تنطاس |

 | ید هرکندکن و فاسکنا دمع هحرد":دیشر قافلو راشعارطن طقاس |
 ۰ ۰ بی ۰ 1۶ ۶ ۵ ۰ 5 ترو ۶. |

 ربعوریعم هلق اش ترو دک یرالفذ لود ها ر هلو فش و قدساحاعاو |

 هلن اد اعس بح ا رخ تارڪ د رح ییاعتو هراس قح نکنافاض

 هن رارب رب هدناوا لوا ی: دءادعا نوحااشاو ظفح یه دنا ةیلعاشاود |



 ۱ ته
E ۱التم هر وشاو گن دانم  REEتسئما  FHT۱  

 | ملا دوحاشدابب هل زدی اسیلوهاامتلع اف رک هلی عماقلا ساخ |

 هلا ادهاو تاائع هننطلس کر مآ کن را یرلترضح ماعلا مادام ماد

 نازاره یا دروب Fe یربذاح هلوهلواو ابحا یئدمدنا هلت لود

 ردازس و نیارکشک و ریس

 ( نایات د سو مس لرع )۰ ۶ ۱

 هدناخاس ت داش هه عفو هرزوا هنجو نخي دلوآ ناسیلارام

 | هیطباض تباهمندودنک نیریدعتلاالک ىلع هلفملوب نایات شو تس
 ندشنماو داتنعا هحرد یبعسو تعط هلغلوال هنظءوسو هطقاس

 توللوا لرع هيلایموم یوک یجنزوط كروب هام ن دنع لوا ةظداه ۱

 یدنلواداعصا هنعاقم قلیشاب یجشاتسوب داتعلا بح انا یکضخ
 دیدح یارتس نن اق اخ ناسا ةيلع ناطاس هدلاو ترشح نرش |

 (یتاطاس ۱
 یراترمضح ینابنامج *.دلاو ینوکی درد كنوغ تنم ارم ول ۱

 هلی رلنوم حرف یالا منو بت رم هدقتتعیارسنوناقو مسر تتح وهز |
 (FON )هدنرافدروس تەس ىو ام تات قرهلوات تک رحراوس هزودر ۲ |

 لکاد دمام: ےل دامس 1تیج انص رزه طحت هلم (تاهمالا مادقا | ۱
 تاصخ حالصوء اشداب نالوارطتم هن رلي” مو د3ف رخت هد طو نان ۱

 یاتغولاصو تمعن ءهنارکش هدلح لواو لامقتساردق هنک و انو زف ص اخ

 تلال دو قوس هنفرطنودام* مرح هرکص ندنرلف دروب لاکا یلایقتسا سر

 رای دروي ۰

 ۰ . یک کت ےک ےن کن تک تک کت فش نن ی کے ھن ےن

 2۳۳9077 سس سس -

 (باکر یادش و كنیدلا سم ون ) ۱

 راک دنوادخ هک كنیدلاسعش هداز شاپ دج! بنارقبسا لوا روخاربم ۱

 تاللا هدنیفع ئرانودا ^ سولحو شاو ات دل هلو ه دیس ۱

 تلاش اب ریشبا یهد اه ہد از یدباشاک صصختو لابقابسک هلن ادیلک ۱

 (ع رو)

۱ 
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 | نورمن وه دز وت قلب وتس ارو فا اوتمدنساسایدراب ع رو

 | نادّویف لر ءامز هدالوا ضارتعاو نهطزادنا كنس مونعلا یل هباّزووالکو

 ۱ رومهو ضبع و رگتمو و تالا 2 داش قباظم هنششار ريع ی دبس |

  یسضاق نودامهیودرا , مردب موح رم هدنخش رات چ وازویکیا ی>تولوا

 | هدززاننا وا مایا شل وب هدزودرات دم هج ر داؤ هل تعم یحدرعف هلغعاود |

 ۱ | تفسود نانو توو عظعار دص هدنهع سولح هلنود اه طخ هيلا یو مریم ۱

 ۱ هم رک اراد ر تس ورت ده دقهر کدیداش رک کا دا ی قو ر هیاشاب

 ۱ | رادتعاردفهثره ڵا وا یرلم ولعم تا ید دلوا یوادعو ص۶ <

 1 ارادا هقاقلورغ هدوعلادعب بویعا راک هنرا د دنکبلق ید هساا شفا

 | هوزواراظتنا هتکر جنب رزوا نمش د دزور دنچ كنوبامه یودرا لبا یدال |
 ۳ | هزاع هلا oak تعش وا ە>ۆق هدرانو كت تفورب ید دلوا

 | راك یک و رک اشع س هک ورارک r كناشات ن نک

۱ 

 لویاکاد هتیشات ندمارتحا هنکو دنا یران رشرادکما مارح كع لوا |

 ندنادناخرونوا مست تس نیناسمو ارسانوراجرمغ یاد هدروما |

 هدندنعراک | ندنش دلواطباهندنافنلا هحرد یکلوا یلابقا بک و ک هلغلوا |

 / ا ان را یی E رو هزوب هدورابا

 | هدنانقوف یارعص نکناردیکن ارمخو ناتفاو را رها یتام مو کوظو
 ۱ ناهکان نکا هدنورمک تا رک | ز ونه رند یودرا هدن رد نامروا

 | یرهک نانلوبطاتح یس هلج هدنف رظ تعاسیلا شب هدق دنا هف داص»

 هلن هرحو ناشدرب لاب یزودرارکسعرسو یبهخرحو مر مر ۲۱ زادرتسو

 "یداناراتفر ۾ ایخو هناخەحو بوطعیجو نارک الو ص ایشاو

 لوغو ا هد هک ولم دنع هرکصند هيض ول یدناشلوا ناتسد

 ادن وهو رها ظ ین دلوا القع هعش *قانم داععا هتمالک ره ندن غد دلوا

 هد هسایدلوا طقاس و وع یوادعو ضعب تاهش تاصا یوخجد



) ۳1 ( 

IETS TOE ۱قحو ماد | رعنا  

 ماکب ولاه “وخ لاصفنا لاس هدبروحآریم دنبس4 ید دیزل دمرخاوا ۱

 | فراوء جیب رداب ردلصاخا یدیا |

 هلفلوا شعا تساو A U هنن رقنو ن ۳ تدحو نيئنهشوک |

 هدنساوازنا ءاآ هرکصت دنس هنارفک دیشیکیدلبا باکنرا هنهملع تم یلو 1

 اره ےس میها ارا ناک هدنب رق یت هاب كل. نالب روی ناسحا هب ودنک

 ۱ هدها دم ةا یداسود دخ نولوا لاره نیشن غب رح هد دیا خاف

 | نابزیفا ناز برج قالطا ةرغا هدا راک دنوادخقح نوجا

 هلراثانونجراک جم ور هلنا هذ اک تادنسموهیهاو تاهرت لک هناسلورطاخو |
 ناشی رپیناعذ او هدارا دجمالوا هلماخ عمط وص رح طرف نکل بولوا نان وج

 وڈ دنکندعا لرد یه دلوا ناهحرومشم هل ایم اف اک مان هلغلوا |

 راوطاوب ك ملا یوم هد هسا شلاق ناهن و لورم نالایلا قر هیلواناعما

 موق مءهام یشانندقلوایراب رش ترضح یاضر فالخ یراومهات

 هعد-عمو یدار و رارق هدبقث هن سەر رجس ودر .دننوک ىج زوقطهنب

 كنمرح نکاندج اسم هیمزیدنا نط صم نالو باک ر یادم

 بوم بو رعد نفت یاد الیاس میخ ناب ونابدک نسب
 داکم هل یراکزور یاب ندشدلوا مانا سر نکل.بولوا قوفت
 لنسیرادلع دقاط دیمآ حب ۷ تکرح قرهلللوق ههساضتق»

 هل وش یک دم هديا ترصد .هدروص قح هلوارادم هتنایص ندرطخ

 ضحب همادوم (اغبا لوغناک هلاولاقام لوق )( ع ) هکاب نوسروط
 ضرع هنناةلعتم قیاسراک دنوا دخ یر هحال کدتشا ندناراکفالخ |

 یرحو تااکحولقن قرهلواتم دخو یراذکر اکز ار او تقادص
 آل اا دأم كرداتهدو ثبس وس و تارا هل ااعلاو عاعسا هلت اسو

 (هدو)

 ۱۱ نار٥ هفك "دامن هدناوالوا یدلبا ىج د نام لآ ,نادناح قچ تار /
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 یه ید كتعرح بقوئلوا دیعو نل
 یدانادسأت انعم وب

 نامز هلغلوا جوز كناسلا ةیلع ناطلس هاش هموح ره ناخ لس ریش |
 یارسسلحاس نیاکهدراصنا تولاییا دندمراوح ناوا هجا هدعسا |

 ماتم مان یکلتفجاشاب یار هدیلاوخ واهتب یجداضعب و هداسا تشم

 صاوخ هلم اب ندیراب رهش ٌهیلع فطاوع ضع هرزوا ییا رم هداشکلد

 هرزوا تئطاسزوما تدعا مو كرتو تءاقا ر ومأم ادعاسقتم هلترازو

 نامز لئاوا اشاب یطصم قبسا ماتم اه نالوا هد-تهافر تم>ر وا ۱

 اعاده نکی عاوا قرغتسمو متعمو رطا | یع رھ وربن دین لس

 ناهذ الادساف ضجب هلغلواراک دابر, راوطالا بب رغوررفع راوبهانراک لام
 راقو یدال رانا بو دیار اتعا ها هلو موا ن دنن دلو اږاکف الا قفا وتم هلراراکم
 راما یتفو هلشرعماو تىك درا داو نایلواراکتفادص "ءویشناناشو

 راک دنوادخ یاوزا هلاراکزور لدب هلیسراعسب دیعاومامدعم رءدا

 رکشآ ین دلوا یسلک لخ دم ید كندوعتلعدوحو باڪس هدفا

 روک ذم هدناس ےرات د هدنناخ نط صم نامز رظن مطق ندنفیدلوا

 "لراعیب ولک یبتوک هوار یک اديس یردار یدنفایربخ هرزوایدداوا

 لوصح یراکیا یشاب هروزر یکی طص یحاق هل راثادس ةف لوف

 *.دامرب یبکینالسالا حش هزورکب لدبت ربا راش را دمو هلسو هما مع

 تل دعهرا رس کود لکا مدراب هرادصاو تادحایراعبخوهراوم۵

 یراهاهاشمولعن فرح فرخ كنراترنضح راعشنکح هاشنشوراث
 نیعلو! یزاهناهاشداب جاورملا دع عبط روقنم جا رماروش جا مهلوعم و و

 ااو عفر یاعطاقموتاداراو صاوخ هل اب كهلا رام ءار غا لحال

 یدلروبالجاو مفد هندملفیتوک ىج وا كروب ناف یسو دنک و
 (ناططاس هدلاو یی هوز لتق )

 یییهوهمه وژندهنوا هدنرلتم دخ دهان هدلاو تولواندنارا دربند اتعمرب

 ۱ هنس هرب رج رواش هدهوق ره موب هن هلت د دلوا تاعر هنوک هش هد ون

۷ 

tenant tntکس ی سس یه لس شا سس سیروس یر نیو ون و سس نو یی یی یحسب ی  nی ی و سس سو سس  eee eetهمه یوم هی  uae 

aga mga a anan ran n 
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 هکلب و رودندنلاح هفیطو هدم دهن ام یدنفا نج لا دبع نالوا یزلیشاب

 ناکعاو هلیسو هدنوج هنئادحا ههورکم لا صم ضعوروفنم هتنسلها

 دمان هنارفع ناهذا هابسفاو بلج ناپ نۇ هراکشا زدن وک هک تولوا
 ه دناخ ماسنداهش هعقوهعشدندنغد دلوا ناباتش هب ورب هبهنوا یک ناسر |

 هلا لتف نوک ی دردنوا روک ذم هام هلفلوا نااغئدساف ئر مامن
 یدنلواناطاس تسایسیارعنا دنفس یح |

 (یدنفازپ زع قداس *یناقشو یدنفانامع قبسا یادنهک ین )
 قسایادنهک یرادهک الاح كن راترنضحناشلا ةیلع ناطاساعسا |

 تاکرحو اتکی «دیدنس ماوعراوطا یدنفا ناعیوهزوم ناعزدص |
 نزقت هدنساتسهردا هلجزا تولوااضر فالخواارو تصعن یتانکسو

 داشناهدنعح هعیعو هضا رعتالخا دمهدنرفس رم صمام د عمو هعیطمربغ

 مولعه ندمور ناکدن وک ةتفک و م وفم ندب رع لاوم شئاوا

 موش هد لسه لالا تدب هروک هنا وق قعګ وقیقدت تارا یراءلرادرتفدو

 یرالىداو كح هدااب ره دامتب وقت ەن هلس رعت ییددلوا ناوخ داوس نکا

 هنزاوح مدع كزارمحا ندابوو نوعاط الثم هل ااعاو راعشا قلارا قلارا

 مون لک الاحو كناواتفو هم دربتعم بتک بول وب فیعض لیلد ج اقرب راد

 ادب و پالر هلاسر هنفالخ تنابکح تاب رجت نالوا مولعمو دومشمیرتآ

 تفاثک یک یدرابع رور ولو ارب رعت بجوم هن و شا واال مج دةتعم كردیا
 | كنالک و و نااساعادو نامزیاض:«میاضرمدع نالک مزال ندتعیط

 نایصعباحصا ماّنلا لر هروک روذعمیتایصع باراو لر دیفکب یتیرادآر

 ر هل وعمواو شهردنکب یسودنک هناراکفالح هللامز لاحر تمذمو ۱

 رد هلاق ندنوح قد الءامدد فب رج یاهیدذانا ع یدیک یاه هدب ۱

 یستشردو تنوشح ییربره لراکولاجر نايل واهبرمذمو شهردید |

 یا دعاولنف كلا یوم ن دن دلواراک دابر شعار د کت هلمحورر هل دس

 ۱ رارصا هدعارآ ٌهحرد هدمادقاو حاطا همطعاردصتفولاحر نوح | ۱ ۱

 ( رلب دلبار)



 | قتلا ز J) i PEN و لص فهیم او لعو جا واز هد هی ازا دلبا

 ۱ یتوک یجترکس نوا كموق مام هلفغلوا رابتخ ایس« دعاق (لتقلا نم دشا

 ,یدنفازب رعدجا ینا یش رادرتفدانغیاسو یدلرپ ورارق هنیفن هغه سور
 یتیم هنس هیضامضارغا هلا رصعلاجر ضبامدقم هدنرو مهزوردنج
 ندنفب دنلوا لب زو طح ندننعدتسم هللا ليسو نن هی اض قحاب

 یابی نیت لا فا لیمو نوک چاپ
 (فیسدلعت )

 یزاترضحمایاورتامرفو ماع هاشنهش ینوکی ته رک كنهرخ الا ی داج هام

 دقا رم هح وب ناوبد هلا یالا مشتحو بت ره هرزوا نوشی ,نیطالس مسر

 دننراّ یراصنابویا ییا هبرت لر هدا ترا ز:ینراداعم,تشمدادجا

 یراکنرز فیس نانلواراضحا هلا فارشالا بیقن میظعت تسد و تع زع
 فزش .یزازفا روربس یارسو ندوع ارح هل رب م ايعا ییعسردلع

 را دوپ تنج ماقم نرم مانی
 (نوبامشنوردنا تاج و نصعب )

 ندنسهدام ناخییلستداهش قباسراک دنوا دخ كبد یبنا دک یلرفس
 ندنف داوا شع ادیمیس هدیعبنوفرص هلا هفاخاو دن هبت مع ضع

 هطروا كناشاب رادلع نکبا هدفق وت تروصزونه یرلتربضح هیلاراسم

 عفد یهبلایوم هل هلام قلاربخ هللوازادنا سکعع یس هلغلغ ندوبف
 مولعم کودیا شالوا ترشابم هروک ذمیازسان ما هر کضندنرلک دابا

 لععو تنطاس برق راوارس هيلا یوم رم نيغلوا یراب مس ترضح

 ناناغارلپ دلوا تعف روز عرمظم هلیس هلیلج هبنر قارا دس هل س قا دصو
 لینی فیطا می زاترب هدعارصموپ ادان یشحمار ندنوبامهنوردنا
 الا هرم دج یدلوا شود بیز 4ع) یدیشلبا ارجا هب رعش تراهم
 ن اکرام امدقمو یسادخک هنن رخ یدنفا دج لب و ) هاشفس

 لاسرا الاحیدنفا هلا ضیف ظفاح نالوا لاو غ یالتبم هلباكح |قلافج
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 قشسالاقاکو هداما هنوردنا یراداپهح "هداراا هل وا شهاسعا هی

 اعاد خا د وترا قیاس را دق وح شاب ورا دلواهدادرارقهدنتمدخ یب اک س

 قران رهش یافا رادقوجو یران رهشرا دقوج شاپ اغارع دو روخاریم
 تک هلشم دخ قلا ده هتن راترضح ناشلا ةيلع ناطلس هدلاوانا نیسح |

 تولوایساغا هغ رتشلا ةداعسلاراد انا مساق یناطاسراد هن رخو راعفا

 زاد دارا فا یوی ربتعرمشت هلقلااراد هنب رخاغارمتع یران رهش یالال

 یساغا هداعنلا باب یدنفا لاصو یی:و مقر مس قر هیلوایتبام اغا نامو
 یدلرون بصل

 (اشاب یسوم ع وطعمرسندما)

 | هدناخملس *ییاوزنا عفو بولوایقشا حاولارفسدیقم هدش اس جرات

 هک انا یرهاس یاشابیسوم قبسا ماقم# اق نالوا اسان تص م سا سا
 ةیادک ندهاش بودبا اوهو ظح یافیتسا یک یرک هدبناخ یطصمنامز

 هلرب اقع تنا هرکص دک دلناالتره هلن اایقشایالب یب هلج هلتوا دع تاشسر دق
 یتاوهوتآ كن هرو خرب رج هرکصو تماقاروه امر زهر هدب وکناتسا

 نیزدعبانوذ اه هلتالئارسا یس هام قلوا فلا هنساوسورپ سفن جانه
 لاثم ان ردلاومازدفو یک نوراقو تسوح *داهناپ هنفرطیربمزارواک
 تویلنا لاغالام هحرک نترازوا نتارخ هلا لاصیتساو بصغ املا تس
 لْیلد لزوکرب یحاتعسو یشز هنشدلوا لیزارع لیک وه دت طش نکی

 رادیش ندراکزور لاوحا تارظضا راک ماجا هدندنع هرز وا ینهدلوا

 ید د لاق تفاطو بانرغ هدناهج توترف هناداع قراختافرسعاو تدثءو

 تدیکم لک لای وصت هلغلواتهادب مزلق لحاس هدّیسر هد وسوم دزن

 تودبا تژدابم هیافوب تما طلت ید ندزوب هقشد رب هل شام هیارخا
 دثداخلواو کود ماقما ٰفداصتلانەد لاه ةو لوا ام دعمان وک

 ردنا تناراورامظا ن را داو شل وارو بع هدععو لح زو رض لاب هڏ هعحاق |

 هل راتزوص قلوا تارع ۍداو نیزک هلوغیی و تنطاس برق نیشن هراک |

 )ئ دلب)
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 ناتسکنرف هدنجاحنیح هکناب و تعالسیاچ هب ودنک ییهزوکذ عج ذلب |
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 | ورندندمر كردنا دع تلوهس هدعلوا تع رع یاتثکنانداب ةن رلتس

 ۱ ۶ علو نایصعو ید نینآ د دحنالوا نام ج لاوح ایا ڈک هدب ده درم زا

 | ترضح سولا ىضامسولج بیفع كنامز نوعرفلوا نامعلآتلود

 | داکرپ ا صوصخ هلن رجاضق نامرف دک وم هنمادعاو لتق هدینابنامج

 | دلکتارا دربخ ند هیضق اغا ایست هلنا یدتفا رهعحرم» هدازیدفادشار

 یرادعمتافک افا هو ی دفا ب ئان هد راوصر نعاسورکصت دهاشخ ا
 ژادقمرب هرکصن دک دلناذظاحاراد اماریاد یغانوق كملاراشع هل ارفت لس

 رولوا هاکرارف فرطقرطو زادتا هلو د هج هت سها 4 هناخنورد هلنا رفت
 عابنا عد نالوا د وج ومه د هناخرلب دلنارایسب ماه هک اد ودسیرال

 | زونه هدنرک دروک ی تراماحخقا هغاتوق هی هرکی ز مس لب وب كانون
 مانبعباف تز مفعم لا تان زاشاپ تولوا یار مجانا وار
 | دعب نمو فقاو هیهدرخ یس هلج هلغلوا ماماو هپش یبهدنرادنع یتجهلوا
 ودنک نامه یر رع بولوافراع هنغج هلوا فسأن بوم فق وت هطل لب
 نوعا قلوب مالش بان هرزوا عابنارنک | شو فاطتخا نلاقثاو .باوتا
 ند هطوا یتیدلوا نک اس هسنااشاب یسوخرل: دلشاب هکعافاوط یلهطوا

 مهویورد هع دعه دک د تشا نترلب وب و كنوسبوس كعابتا یهدزلیغاشا
 هلن شالتو هسوسو موجه ندنغی دلوا لامالام یپکر اعس هسک هلبا لایت و

 | تاترپ ندنرب نامش نيوان اتو مهر اشاهد رب رسراهو بارططا "هد ز رآ

 ۱ تولوا شوکعم هی و دنکه ت یک هوک سکع سوکه یادص لوا یجدآهسلا |

 : هحاش ىجا تویلوا شوش ناوج ن د دخ او د رف دس هس وه۶ ت وعداد

 | هععف كناما ىب نادالج نع كناورتش هحرفاو داستعم فالخ هد ةناح
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 یاتشوتوجر هننورد هطو)هخ هلشالتوفوخ هلغلوایعوع-*یرلحالس
 لاحرد هلغلاغوج نیاطبط یرلقابا كناورد لوا هد هنا اود هدنبقج
 یال ااذاف)ه دک دلا لا څتسا هب ورشطند هطوا نددنلالتخ ار بلق نام

 هدیرلک دلا راعشا دنسو دنک نی یلاغ ما بولواراددب یداوس ( بابت

 هقشب ندنکیدت | بارخ یلاعامدقم بولوارعح لاد قر هیقاب هنباتیب هئچ
 تقولوا_قرهنلوا تارغتسا هنکیدتسیفا كلبا باصتا نب روم هدزار |
 "هل طاح هلن ان نامه بولع هلفع راحیعادنوق كنفترب هنشاد یربندنارفن |

 نکسم هلتفرعم هلچو ماقتنا عندي رب یرثا تسوحنرس نالوارش تشد
 هلفَف ماسنراتعفر هاکرد لاسرا یعوطقم سار بولو اربع یزو |

 عضو هدنهاکتش ود هطروا هدننوک یحشرب یکن كن رخ الایداج هام

 ۱ كنلاحر قبسا هعطو یدنلوا ماسعایس هب وند تازابعو مانا هاکبربع

 | بصغ تسدرد ةدالوا ةعفو یاشلا بولوا یرلبناک دنزو رع هصالخ |

 | سنجرهو هردان قیرافتفانصاو هرخاف لاوما عاونا یکی دلماالبتساو |
 ۱ وک وم یب,هد وجوم تافل ترابع نددودعمانرهاوح ع ودرهو د وفن ۱

 یدناوا لست هح هسیا هرهقوجزاو میقرتو رر رح ۱

 (یذنوانماراب ترازو نابسحا) ۱

 هلب رد بولو یو دع كن دنفا یرکسعیضاقناخیع رق ند هی رود یلاوم |
 قلی رط هرکصذدندمرب و لوغشم هلا لیصح هدک دلک هلوبناتسا ندع رق

 1 ناتو باک هدک اد صعب هدیاوا یلسر دم یدیشلالوخ دهس ردت ۱

 یرفسرصع هرکصن دک دلبا تواب هد اشاب دو همکع جد تدمر و ۰

 دنح هن رب هداز عاید هدنلالحا یساضقو دراو ناور هناتسب رع هل سو درا

 قوس هلغلوا نااع قیئیح ضعب كردنا ناوب د باب زا شیما هلتات نامز

 هرزوا یی دوا ناب هدشاسمیرات بودیاناکجوخ قد رط لعن هلناراکرس |
 ضعب یک یتراظن هناخهربج ند هاو د بصانمهد هيلع هناتساهد وعلا دعت

 یودرا هلکلیج هبسساحت شابهدنرفسیس هنس رب یرکبو نایماک هلبصاتم |

 (هلنورا) ۱
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 | یودرا كعولخر ارش بن هلان هدیناخ نطصمرودوناور هلنویامه
 نالوعوفو هدا یرلاوا ع ونع ندروما *هلخ ادم و عوخدم ندنودامش

 ندنوادعو ضيع ماسمساو تب وع صوص هی بجوم نودا ھه طخ

 هدنعح یصوصخ یل ه هلاوق ندیانباصا هنس هر دعم هصح كلا یوم

 ه كنس اشنا ی نع ه افت بوص هل ترش ابم شو اچ بو ژو د ع وبطء و قفاوم
 هبا ید فا دجا ادخمآ هسوک ندنناقلعتم اشاپ رادع, دهار لالخ

 رعاتشو لعلها هدنناذ شاک ند هيلع قد رط لصالاق هلکلبا هفداصم

 زا رعاورفوت هنسودنک ادّهک هسوک ندنفب دلوا ناسالاقلطو نا دنعسو

 قعسور هداسالوا ډک داب ازار او هدافا هنو رطاشان رادلک یی هیضقو

 هل رلقب وشدو قوش كرل دفا نیو ج٤ نانلوب ع وفدم كلذك هنفرط

 (ثلش دقوالا سال *یفلا ) هلا هیلاز اهو توعد ند را دلع فرط

 ینالیصفت هلتدیکم عاوناو نیحعمش تدمر هلب هللا یوم هسا وم

 هجو یدنفانمار هلاددع ندا تدوع ههلاتسا هدنروص یکرادلت ا تقبس

 ردندمقوح یشانندنلاصتا نادش هن رلفرطتقو مظعار دصهرز واررحم

 یرکی هثب كروب نام هل از و یالاو هَر ید دلو تلصو و لیت شک و زرآ
 هز سلس نالوا یمطعاردص بصنم امدةموزات#و ماکب هدننوک یجرب

 *یرایتسد هرکصا دقداوازارقرس هلفلرور هجون دنتفایل دمع جد قلا

 نیت یسا دک وبقهدنفرظ زوردنچیرازومزاول هلبا یظعار دص تمه

 هل دصق تع نعهنبصنم بونلوا ماعا هل تفر عمود یدنفا ج ناتوا
 یدابا مارا هدمایخ نالواایممو بوصنم .دنسارععاشایدواد

 ( هلاک ماب یدنفارهاط نیبعت )
 ناغعندنناربضحرک اسءءاضق نالوارومأم هب هلاکم هحدقم هکنوح

 یدوابنمو قم یدنفاقراع هدازبرعو دو رطم كي تزرع هداژاشاب

 لب امورورند هتواو برش ماوع یدنفا رهاط یلیدنت سوک هلغلوا نم

 هاراذکراک هدنرتروص ینا دک ومق هنییک هکلب و یس هقراعمهلب رانایعا
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 نکل بولوا روهشمو مولعم هدنرادنع روعشو عالطا بای را قوقو مدع

 هلن امز ءالک و اصوصخ و روسجو قوظد هززوا یکی دلک مزال نديك ود ۱

 روظمومّبلم هدنرادنع ندنغد دلواروما رکتلالد هبت رم ضد هزل اوج رم

 یس دکر لنوب كلذک هلرب نیبعت هر هملاکم هنب ر كنا یک یدنفا بستم هلغلوا

 ۱ حش عج ر بععرد ی را هدمارد لاق ا تاب هل رلثبا ناسک ا نعت

 یدلوا تاشو

 ( هنر دا یاسر یدنفا هللا دعس نبع )

 لانجز نیلوتعم لاث» اب رد لاوما هلغلوا رادزتفد هدیناخ یطصم سولح
 هدرا دلیصح و باج س د مت هیاغلا هن اضراکشاو یناهنهدنرلادنارب رور

 نیس لالا تن لاوعاراخدا هدیراو رانا یا تق و لو اورا ظا تراهم

 هرلا دنت نالو اراکش اهر اک و راغص یملراومشو یسالوطدب هدنزاغلب الود اح
 دا دش یات هد داتسوداوم ید دلوا ق وقوم كنهشناروما یراک دا یدنفا

 ۱ 2 هلج ینیدلوا داوعرق> ارحل قارس هنر دا هروک هشراخ دارا دتقاراممو

 | هلبیرقتوب و روم هن ریە روک ذم یارس هدفوف رهموب هلقلوارادیدب
 ی دناف روه ۳ 2 دکن

 (یالسالا محل در
 سو سس سس ی اس سس ا a e n a نیا ی یی

 | قراشو شد مد مه توو فرد ه هتعه تزد زوئه هداوتو یالاودنسم

 دامن شد ور دود از یاع هدنناذ یریترمضح ی دنفافراع هد ازت رع نالوا

 تولواداشعا شزاونتاذرب داوعلا صااخولدفاضو راوطالا یعتسم

 فد اصتم هب هنانهعقو یرلتخهع یانثا هلن اد انعلا فر بشم یاضتعم نکل

 ندنع داوا فدا رم هلاخماست داش ناشن تمامق ناهز لواا صوصخ و

 یراترضح هیلاراشم هرزوا ینیدلوا ناس هفیحک هدینک هدهاش خب رات

 نادرکر سود دره هدرا داوران رهشنایمهدسوبع تقولوا سول لبق

 | هنوک لفاتاسا *هلعاسعم یراک دعروک ند هنسک هدنرع تده ندنیفرطو

 (تورحو)

 ےک م عکس ےس ہے او سیخ: دنس )ہد توس حح یصمصا تک سم
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 | دوهشع یتیدلوا نارحو روعثلا بولسم ندینابزدب و موتشو بورجو
 | یودیا سویا هل ندنتایح هکلب هلنقیت مدع یراک تبقاعو سوفن لج
 ۱ تقادص هيث همزال ت عل لو تمالسرک | رظذ عطق ند هلج و سوسک

 ۱ سلوا تصرف دصرمم هلناص عقد لر هرب و تصحر هعجر االف هرزوا !

 | ترغ هبجاو هکلب و وفعم هدانا لئاسمو ه دیناطاسدنع هدراهسا |

 | بک و کرومظو سوکع ییلاطو سوحم+یهودق سانلانیب نکیآسوانو |

 ۱ یر کب كموق رح اه هلکع ثو دح هدیرلوج قیحارا قلوا سوک یا ۱

 | هب لر لی طنقمتیفصع و تقو نداربکت هشهدنس نوکیا |
 | دنیبم لوا تولوااوزنا رک هشوک هدنرابارسیلجاس نااک هدنزاوخرادکسا |

 ) هل ایواتف یاضما ناوا ههلیخ هدنرل تطاس ماا دیش دنوادخ هیالاو

 نایسج یرلتیضح یدنفادعسادجخا هد از یدنفا ناص نالوا نا ماک

 نسحو بناجاو براقاح و دم هلټېح ېرلقدلوا:ندالع قی رطناکدازو |
 تالا نيلو راوطالا برک هدروهد لاوحا هاشاع وروما یایلوا سرما ۱

 هلا هزوک رصع لاجرو نامو لاس ندنلیضف توخو ربك ٌدضیفثو |

 ےک

 رع فولاو تلزبمالاو تادرب بسا تم هلتمجره هلاحو تقو"قایس

 ۱ اتفا دنسم راوارس دابا هداسوردنع ندنرلفدلوا هدنروصیرلک دلا

 رل دلو یوتف دنسمروب ز هلبااضب تعلخ سابل هلب رللابقا شود هلی رللوا
 ( اشا ییعیدیسیاو اشاب مارهم اب هنوق هیجوتو اشاب ار یاد ورق )

 یغاشا یساعود و ملکنا هرزوا یتیدلوا لوعنم الصفم هدشاس حیران

 | نامه هلبایناطاس نافسقارحا هلفغلا ی یعو لوخد هلق رطرب ندزاغوب
 بقاء نفدلوالوصو زادنارکند هنغیجا راهطا لرق لادحو كنج ی

 دنب راوصرارج كب یلع یدیسولریارج قبسا ُهنادوبق ندرلباپ یسوبق
 نادوبق ینیدلوا یترمح یابرد داتا وربند هوا تولوا اشک ن اداب

 بوراو هلا هفسچاقر هلرب رادتا هلب دنفسا نلیص ع لحاوس كل اب

 قارح | هلناغذ شن آت وط هفدص ییضعب و رسا یب زارب كند یاعود



) ۰ ( 

 جرات نکیار دیاریهشت هقلخ ن راساسموق كابازه«دنو رق فن اوطوقارغاو
 یتحدهدیشراک دنوا دخ فد اصتلا نوکر هژزوا ید دلو ارب ره هد روک ذم

 یرداه زرط رولوا رک هش دخ یاق حارسا تغان دبن وقرعدیعا وهو

 | زویکیاامدقمهحرک | هیلایموم ادعامندننک:دلنارب رقت ندنز و تا ولم و

 اورپیب یه نالوا ردنادوبق هدنناوا یرفسوفسم یهدنراش رات شب
 نیدح یدب رک ارس همه نادومق هدنناذ بولواا رد لاوحا فقاوو
 یاعود هدک دلناناکس لاما هک د هرق غا هس قاهلادو هلبااتشاب

 تروشم هحولزک هلب رام اد زب ارج چ اقرب هدنرایکر ارج نانلوبهدننیعهنوب امه
 لیصح ینلاشاب نادوبق لردبا تعاجس وزه رامظا هتشاب واشاداب وک ب ودیا
 هلرلندومق هلان واشاب ناد ومف هح دعم هلکعاتکنرتاسا هنر داو كلبا

 هفداصم هنکسد یاغ واد (هدنکو ایتوروارالک )هنفالخ كروشم نانلوا|

 تولت ربا ندشرت طخ هل رلکر ارج جاقرب هاکان كم یلبعیدیس هدقدتلوا
 ۸ را نوناق وب د لهدناتاوص هج هقش هند هلی سایق هنکشجناسروق
 هفحرواص هروالاپ هاش دو تفس ندنبالااغود شخلوا بیترت هرزوا
 ردق هیصشت ںولک قزهیمزوب یییترت هن نو اھ یاو د هلب ربا ترشاابم

 ندنراک دلیکو د یرلامراو یرلقوبح بوب هدنابالارب هحصاک ندنم الا نم" درلتا 1

 هنب زغا راما بوک روا هدیزارب بونل هدز یرفاو كنب را رکسع هغذب
 ی هئوراق یرلک هل رلماه هدیاهلاص ورلبا یرلب وطندنرلق دم هش القب
 كران نعسد هدنراق د لاق بوشود هنب رارزوا یرلنابهد را هجر د كج هن روک

 اموع هکنح نونا څه یاغود هرکصن دک دلبا طیلست جاقرب هنن زرزو

 یرلنا لرکو تیاج یی رادنک بولوا یکیا نکیاریالب هلکتیا ترشابم
 | ناحخ یک دلا ثارباهب یهاش دابیاع ود كنهداموب هلتهو یس هلص
 قرهیلوا نیک دن نکناشلوا تثم هد دنع 5 بابرا تز انو

 اشا نیسح كحوک ناد وق هرکضندک دلا نارذکهنعتوکسم هج هل ود

 تئوشسح تروص هلا هبلاراثمو اکر حاحان صع هل وب جد هدننامز

 (هدبصعاو)



 سا ۱ ۶ در ۶ وا

 هیولرابنا چوا هعفدرب مادعالالحبال هلبتس یالداحو هواکم هداصتو

 | نکینغلوا قالطا هلنبحاطت افالالتیساغا هداسااراد هدقدلوا سید |

 | قلنادوبقوالجاوی هنوز رط هلغلوا قاقشو درم لئام بویلوا هینتم هني |
 | یلاهارک هدهسیا شلوروک اوروالطا هلقلشابیبوبق هرصندندمربواغلا |

 چه نادنرلتبس هیانکفاو شمانمگاوصرپ ندنسهعشج هناض وطلوپناتسا |
 لاوح او لوبح هلتفاَما :شمامروکر واک .هقشب ندنلاقن هلو شهامک |

 ربلکنا ندنرلک دلکهلوا لوغشم هلبلاحو دنک قجماربعب ندء اراوطاو ماع

 ویقروخ اووش موق ئ کر اه اوټ د شعاشوب ندافشلاراد هدندورو یساغود

 یس هی رق یطاقو یس هاب رانفو اشاب ردیخو ندنراةناخ هو مقومقیک و
 یتعسد نیافس (هجهاوعق شاد رقوبا یاابح مناد ازوا(ع) ندنراهرهسم
 راک وش كب یلعیدیسررکاهنب ران ربهدزلانا لوا بوراو هیاش ام وف ج وف

 هقشف شا اما ردنارمسا هزب س هلج كرلتا هسلر هدنوک هلک شد هش ززوا |

 هفلاشاب ناد وق نالوایربضریکماج وربند هوا كکب عی دیس یز زین رد |

 رکر ارق هدندنعدقعو لحباب زا یکیدلباباجما رورضااپ ناوص وول
 هدقدلوا ری ذلوصح راک ر خا یسلوا یدصتم هینادومقد:تسم قرهلوا |

 فک فاح كلام العو مر رک ایم حاوتا یقامتمدب هناسر لا خود |
 قعراقح ییراناشن یرلک دلنا ناتا نوعا یرازابتمار هدننع

 هزوب كنيفلاختو ثبع یک كمرب دتا لیدبت ی راباوثا كنر .كيرهاطقاطو |
 هدننبب ماوع ناعج یبک ی رغم هاقنعوریکر ش هرلهدام بجوم یب رام |
 روک ذم هل راومهان روطوب نکیا ندشابزاغ برغ ربازج نالوا ظوتحم» |

 ید تاقرب ندنسهد ام هبت مرک اضعیسان هلارتخل و لب زرت هلی وب یراهدام |

 سولجواوهلدبتاذدعب و یکیدلیاردکت یی هناهاش فرط هاکدوب و ریفتت |
 تین هتمدخزاربا یصقادصعملوصح هنارکش هدنیفع یطصم ناطاس

 نکبا راشو ا ریهجت هیفس رخص ردق شیرربکر دق نوا هدنکندلبا |

 هلا بم د جاقرب هسا لاح هنر ه هله كر هيد مهدیک هل ااغ و درا دقهوب نب |



( ۸ ) 

 لوپیلک بودپا تع زعنیافس هیجوټ هنناج کد ینا هرکصن دقدناوارشکم |
 ترابع ند هعطقیب نوا نجلا. لکدول ر نلک ا هدرلقیحبا هلتتس یب زاغوب

 یتادنولزکا كناتود مزب هکنوچ هدک دليا تف داصم هنساعود ولهیسور ۱

  تواوا اط شمامرک «دزکد الصا هاج دمرد ندیلبا مورو یلوطانا |

 ناشد rege NERS ءدعلا قاک ۱

 د 2 و رج ندلجا ییدلوا نازبرک یرک | یسانندنبغرو تفد مدعو |
 هدنرعن دم هک اب لکد یکنح نک د هدیس هیقب ور و ط رک د ینزیک اهلبامطالت ۱

 هدن د: ع رلناد وقرا ذک راک یراق دلوارب و رج ر شفاتشا یسادصبوط |
 تک رخ قیاسلایناک هع دعم ییاساب ناد وقرلنا ندنغب دلور طا هب رجلا |

 | یاغودو روصعب یس هدنزوص كابا ظاشاو ریذع ندهناروسج |
 ٠ لوا «ددسبارلشایارود تاظحالم هدم یسومان هوذاحم كنيهاشداپ |

 | قزهلاق , هدزتلازاکزور دك دلیا ع ور شهکجاباسجب هنیرولمخ كي یزوک
 ۱ رورسضلابهلغعادودابلک یزاامرا یسک كکبررکب ویا نالوانویامه هنادوبق ۱
 ۱ ا لا نمیام را و هک یخدرلرک هعشد چاهرب وراتفرک ,هنادعادب ۱

 ۱ ر اشاقارحا هدرحاقر و رارفو جورج قئاوطو pA بودارغوا

 | فرطقجا بودیاراتخاتدوع هزاغو رارکت هلیسهعطع تم ید دلوا |

 امدعم "ید تمص و ر هژغلو اراکشا هب ودنک یتچهلوا بتاعم ندنتطلس ۱

 لب نادوبقد رضرمش ید رک نالوا تبناسفن هدنراتب ورب دخ اهزاش اب نی بخ ۱

 هلن |دانساو فطع هرلنادوک جاقز رکید لداعماکا هدنراممو یروالد |

 او! سانا تنش ن دن راک دانا تنواعم هب ودنک كرار ون نها وک ت راسخ وب

 نافوط ناراکیس هسا هد ااا لوا هلک سا تیک هننطاس فرط هرزوا |

 كایاتفد تک و ندنراقدلوا شهرشاش یهلوص وب هلا لابقا

 زد هلو 0 بو ج وا لاما اما( ءطو ۵2 مص قی هوا لا يا

 ا رد ۳/1 اص راقروق ندمللاو رب وسنالب ردمد | ناسم اشا نادوبق

 | هل لاا لاقح ا!تایدس ایلک هر قد دصت نامه كر هد ابا اتفاو رد غ هب هسک

 (لوا)



 ۱ هد هساراشطا راعشب یس دیصالتهسا كنسنک اشاب یرانادونق هراعب لوا ۱

 | هدع دع لجاس ییراتاتبح دهد هوا دع رص رض بوذا لتف هدزاغوب ۱

 | مافم مال كملاراشمو یکی دلبا لاععتسا هلاسرا هنومرضحمدلب عقاو |
 | اشاب رعشبا راوطا ضع نالوا مازتتلا یرک دالاجنا نذلخا یعیدلوا

 | نیفقدم یک دل اراحود رارکتلاهس رللاح لع ید یرهنک قوح هلن راو ح

 | یریذعت اعرشو هدلب كاوت هدلا حبس دن نکیا راکشا هراکزور راهش

 تلصم کل تولوا هدلدان رداروانالوا ندشاغ درا عزو رولوابجوم

 | لئاسوهدنب وج دهان هکلب و لئاهابلق هرکن د تمس نالوا نابس ۽ هتسفت
 | نیش ورع هدلاجر ردص هتکدنروگ لااا هشروش ددجن یاعت هللاذاععو |

 هلغلوالصاو هر وجو جرد یدیعبت ندنتطاس نرق ءا هلغد دلوا لصاح |
 | دنسدمع هلاژویالاو بنر مدقم زوردنح هدنسهرغ هلدرفلا بجز هام |
 | غا نحاض راضح هرقواشاب نمار نالن روب هیج وت لانا هرتشلس |

 | یلعیدیش نادوبقو اشاپ ماره ندیاتدوع هلباودرا بولّوا فرمت |
 | ردضروضح نولک هر للاع ناب اوعدم هددحاو ثقو دیخوا كاتشاب ۱

 | قلنادوبق هیاشاپ نمار هرزوا هجو یی دلوا رصم هدنراقداوا عجب هدیمظعا ِ
 ۱ هاشاب مار و هرتسلس هراشاب ىلع یدیس هرکصت دقدنلوا سالا ییعلخ ۱

 | یرب ره هرزوا یمظعارادص تراشاو اکا زلتعلخ هلییجوت لاا بوق |
 ۱ عج وتم هیطعار دص اشاب یلعیدیس هومقلادعب و دوعف هدراشم ماعع |

 ۱ منب نکل رکی دروب هیجوت تانا هرتسلس هزت هح رکن س یرلترضح اشاب ۱

 | مقر دمو فوقو هنس هلءاعمیناریاعطق هلفلوا ینارح متفلاو تاشنوربند هوا

 دادعتسا هلمجورب هنسارجا ترازو مکح «دنسلاوح یلنا موز اصوصخ |
 ماف ندنر بواد كروب سابلا هنلهارب قعلخو زس هلمالوا مقابلو ۱

 بضغو ضیغرب ورشزت مالکو مالش یب هلرب لست اهنسا دک رلپجویقو |
 اشا مار هدعب یدتک تولوا لوزن ناد رت هدا ند هناخاودد ۱

 ظعردص طع تولا نقاط هاسرت هلتمشحو رو ۱



 را ف

 ی

Ce: «۵ 

 | تدوع قردلوا راوس قروز ندنا بولک هنسهلکسارپ زو هلل رهناروتسد
 مدع ی قهاسش دان هرخاف ی اشا لعیدیسو یدلبا را دکشا تمس

 ۱ هرامظا یهنادومسءرواج نالوا لوم ام ىد هک لوم ندنسودنک هلا لوق

 یدنلوا الحاو ین هر دسورپ هلینرازوعفر ندنک دلبایع دم نابثا هلا احا

 (لویناتسا+یصاقلب دب )

 هل بس رک اسع هجا زمہ د انا ود كنب دف تیاده نالوا یسضاف لوبناتسا

 میظنت كن هناتس|ناکسناسلواناذک |ی راسو دع فولا فولایج » تاقر

 ج هداینناود اصوصحو قلوا زاکشا یر هدیراص وصخ یراعسا

 یدوجو كن دنفا یطاق را ذکر اکرب هدفانصالاوجخا ماظتنا نالوا هدرک

 "درک مه یہ دن تقوی كهلا یوم هرزوا قلوا رادیدبکودب اند همزال

 نالوا رها یراتسانمو قلعت وربند هنوا هندیدانص یییامورو لاجر
 هلیس و هش رها هلیلاجروہف قااراقلارا هدناواود كن دنفا رهاط یردننسوک

 هدن دنعتقو لاحرصوصخ ود هلعلوا لاحهمزالیرلملوب هم صام ر رولوا

 هو لام هببضق فاک *هلئسم وب چد یهانب یوتف بانجو لاما مدقا

 20 هلبا (یضاعلا لزع) یاوتقالم تا ده و لمس م ارش بحر ۱ بحر هام

 د ها هلوپناتسا ءاضق یدنفارهاط یییدنتسوک هلیسهیاب یلوطاناو

 ۱ یدلوا لصاوتمو

 ( ناب رصتیاغآ لیدبت)
 *هلسلس ندتع دلوا شلوا لخاد هراسطد هلتفو در £ یساغا گر ےک

 ءا ر وط هلعلوا یسادمک لوق قروشالود بونود هل هیافاتما

 | تارا ید ا شاپ مارهب و راتفر فرط هناسسرت راوسبسا كردار

AONEتن نت  OOO OOOOنامند سین  NOESیضحص سوخته ( سن شو  
 ۱ قبال راوازس هلل ود هنموف رومچ روما ردا راکسسو قناف هدنع رط

 ۱ یا رطلا تسچ ندنلولح كناغانالوا توف هلن ا هت توم هحدعمو شلوا

 هتفو جا رم تکحاز هد فسا شلروب هی>وت یعلاعا یرع ہک هیودنک

 ۱ چا بولار ل رع ن دولافا ینوک ی اوت میام زا هد دلوا قفاومات

 . (قرط) ۲



(or) 
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 كکولب ر زوتوا هدنقوزا هل سس قسارفو سس هک قلو | ند خد هاوار داو |  ۱فدانصت "لوقمیخد هسیارونلوپ اضعب و رسعاو لکشم كپ قلوب اغا

 كنها شد هلغلر و بصن یساغا یرصت+ هلا یب رط یابضتعم الاح

 یدالق اغوغو كنج تاترا ۱

 (اشاب رابطع وطعءرسندما ) ۱ ۱

 هرکصو لیکنو ی هبهقوتعد الوا هرزوا یمهدنلوا لیصفت هدش اس خم رات ۱
 لیخد هیاشاب رادلع هدقدنلوا لیوح هن رازاب ولغوا یتباح یسافنم |

 بم هنسارغاو قب وشت داسف بابرا نضام دقم اشاب دوجترانط نالوا |

۱ 
| 

٠ 

  ۱تاودتودناراسحا هزایصع قحربعل هتفو هاش داب هژرلطخ ت بد هعرود

| 

 دح نعابا بع هنس هظح الف والث»رارف هدتجاځن نیحو هنس هقالعراد |

 : ىج هیمهلواراب رهش رهف روا باتهد هسا شانارادتنا هنتروض ناطاسا | لع ۱

 هت زاستخا اجلا هب یرادتسود تعسوالدهیردب هدقدلواراکشا هر ودنک ۱

 : هد هيس ور ءیحاراریاسومرق مدقزا تودنا راہظا یتراوشم رورضلا

 قز تو مسی دران اهم هقشب هدنرارفیادن کیا شاک هوا هد رپ ره 1
 هذوقو تارا یتیدنلوا رامظا هیسور تلودمازک او منا ما ا لاک هدنتح ۱ ۱

 هارد انا ناماراد هر ودنک یهیسور ترطااراد هرزوا یییدلوا راد
 روش ماطر نامزدعب یرذاعو صاع ون نکیاشایا رارف هفرطاوا

 قدص لاک ه هاک ولم فرط كم ارام ها وفصواک دن وا دخ بناجراک داب

 | اغا یطصمنالوا یمادخهک-لوقلرهر دیاالتعا هلنارفط نکیل یسشنا هطوا |

 باا

 هراععو دارا ضعل ناک هدنشضارا ولهئسور نالوا راحود هر هسوسوو

 | ید کانهراود نح تلود ندنش دلوا راکشا هر اب ینیدلوا یرادق رط

 | حورخ هلیدصق عاقبا نس هج سالجاو ملخ هلبایسب راک هتف ماما
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 ۱ + یماةمکاق دن نکن از و ازبو یب رقت هل هبهیمالس اد و دح بودروتک

 هللا ذا ہم یک بب رقت هلاعع لا نادناخ هکلب و هیاجربان راک رپ هلب ون هلبتسات
 1 راکز ور بّارغ برغا کودیاش وا راحود هیافخاو یطعا رطخرب

 رابط بابو دامو نامزلوا هلذلوا راک هتتفرهد باع بععاو راسفر
 هود هللا مادا یشلا دو ءان داپ یودبا شاواراکفا باب راربطت ثعاب

 تیس هلفلوا یرلهناک وام جارما نهج حا نمروهنم یراکتنایخ راوطا

 نامرف هدنعح .كملا راشم مدّمم زوردن> قرلوا تازاح هتسههاس

 یعوطقعرس ینوک ی کیا كءوق رم هام هلغاوا شا رو دص ناب رجاضق
 تربع "هدیدروظنم هلءضو هنهاکشد وق هطروا تولواتداعسرد لصاو

 ی دلو

 (دارطتسا)

 تاشاب نمار نالوا رقق دبع هد درک ميعصت ی رب رم دنا لاحق هل ءاشنا
 یر ۶م یلک هنلأع ین هد اماشاب رابط كلاوحاو راوطا نالوا ىلتق بجوم

 یرارف هرافک تکلعصوصخا و یراویمان تاکر حضءب نکناراکرد

 یرادنامح ترضح دانععا بالسابحومو یراک,تفادص یش «ینانم

 دارا هدنک دلناتبس یهیعالسا دودحو تدوع ند رطاراد هلغلوا

 رهوجرائا ینددلوا رام د فیس لوتق» هلباهادنارب هاشذهش ترضح هعطاق
 یرارسا قرافد * راصب الی وااباوربتعاف * هلذلوا ران رپ لغعراوهاش

 لناتسا محنامز نا طاش نرم هیاعءان ردارامشاو اا هدقوبابزا ۱

 | .«دناک ة جرد هن امزقیاوس نارا رہ شرک !یرهناهاشلذا «تمارک لّاضف

 نيب رع قر هنلوا راسیعو نزو هلاراستعا نیع نارمم ی داوا اق

 دالا یا ڪام ر یشا ندد دلو اراد د وتراث هدنرادنءراکزور لاوحا

 راتعاو لبمهرارسا قلا حد كاتاد هاش لوا تبلا الع كاسم

 (رهش)



 سس تست تست تست تست تست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس

( ۰۳ ) ۱ 

 تیغر هراثا رولوا تربع تربصب تدح بجومو راکرد ی رلب زاب رهش

 هديت اک دنب دنع ید دلو | بنام *یرف رادنآمج عین قلا > عیطند داوم

 هلبارا ت تبت سا لعقلان رک وربند هتوا د رادتقا یدبعو هلغلوا راکشا

 ضرغ ی كلوكسم عبر عیجج لر کویر رسا ۾ گ ا FEY ه>رد لاصدا

 خرج لاوحا تابالقنار رهو راک زور ثداوح طبض قربلوا فرطی و
 هلعتلود لر :دیا دعلاطم تاذلا ی راثا لاک تاب رارمهاته ندیارا ود

 لیصحتو ناسا هلعطد هت ار رب ندنرلم ال ک زاد هماودلایدیآ

 ندداومء € د دلدار زار معرس هلرب قیفدنو قیقص ةر لاصنا هب !نانیمطا

 هلتسسا تصرف یراثمهانم قلاعح صد نالوا مزال یراعش او درو

 هراکذتو نایب لر دیعا راع یدسح بایرا ضازتعا هدنامز علاقو نايه
 دامعا هنناسحاو فطل یاس لراکهرک هاشداب لوا جتا مراستجا

 نورب و راصصا هبئر قاف نیر طلس مااراتم بادح ردندهرازم2 او
 "دازاهراوبش هدنرلن راب رهش هباس ىزا دتفاو تريح باب راو راعسو دعدح

 هيلا راکزور رادک |
 ( یدنفا دیفح یل )

 ءاشاراوطا نیهف دم " ود رک قرتض وری رام ناوا طساوا هم ]ارام

 هلا هیحراخ روما مرک اذم هدنسهناخ رده  (هریقا ییددلوا نامز 1

 نکیاراتلوا الضو نادم هيات ثلا هلا هکلم لیصح هرکصو اچ

 و

 کک جے

 هذیرا دلک ترادصاما ید اراشا اعدا جدرلنا تدم ءا ڪون إ ؟هلّیسم
E رهوجرویز قرعتسم م ههلازامو انار ۲ زب واتسد ا < هرا دع هس و 

 یشسهندراراک دا نالوا ال جام دقاندنوب هلسادهااساهګ راح "هب راجرب

 اشدرا تاکترا لوح مرج ال اجا اوبو شالوا اسا الاح قرلوا

 هلناراک مسرارمعا هلغلوا شل وا اراقافلا یا ر تروص فلاح اص وص خو

 یدنلوا ب رتو ؤا هبیومطستینوک ییتزوفط روب وم هامبب رشت
 ےس ل
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 (قاجوا ناکرزابلتف)
 | نوبزو نویذم یی ولقاجوا هليسهلام توق نونلجید یناکرزاب قاجوا
 ۱ طض اہک یلالاتس لاوما نالوا دو دعم نۆ ارعو دا مج صا تودنا

 ۱ هدانناوب ندنفب دلوا شع االعتسا یک دورعران هدفاجوا هدنر هجر دالبتساو

 ۱ اتصفتساو صع ندودنک داشو داد رازبما صعل راد هعاعوا

 ۱ « لب مدهروک مرو مداملا » لر هدیا اعخاو ےک ی کد وم سس دف ںلوا

 دیلافهدوب یک یناجوا یک وطام دعم ادعاء ندنکی دلبا اعاییراتروص

 ۱ هةوا i وه یجمدنک هنلود توط اتبلک ام تورسن لاوما دوس

 | محطاو یرعتلاب یکیدلبارکشل نار اکر س كی رحت لیا هب اس لیح ر حسو ماش
 | *یدوههدنهاکندب یسوبقاغا هدننوک یهچوا كموقرم هام هدقدلوارهظاو
 | ورتندنناینب باسا عضو تنغاجوا یرصب بوتلوا مادعاو لتق موقنه

 ۱ هرکصا دق دناق مانا تربع ید نامرمق مضووب ساوا لئلا قومسم

 . ئدنلوامانتغا ندنرادرط یس هعبو ردص یروصحان لاوما باور لغ

 ) دعوق ف تاداریا ضد "هداعاو هکوکع سور یاها)

 زو ةطنوا ناناوااغلاو كح یراسور .دنعع یتاخ نط صم سولجام دقم

 یرلسور كرلنانلود یرلتسود باب ضعب هدانئاوب ندیطغل نیسردم ددع ۱

 | هدرلدحر د نایمل وړ هد ازز ورک هد ناتار ود لاحر ناکتشک دالواواشا |
 | ندنف دنلوا هرد اصهایلک یراداربا هداننا لوا كرل وا یتاعطاقمو تاداربا |

 ها سس یو سری یر شد اساسا س

 هلجژا درو اطعاو تیانع ما سارا دعم رر هنن رلیضعبراش !اقداریاالب |
 | ییرکب هدئس هنسزوعط نواولخاد هسد رد قد نط هدنح رات زوفطزویکبا ۱

 باشزونه هتسهسر دم هناعلس ءهلص وم هلا عط قیرطردق كل هنس شد ۱

 هدنس هنس یکیا"یمرکن یس هیتر ن دنشدلوا شاوا لاو نکبا دما |

 قبسا یتا دک هدلاونانلوا لینک العسومان هلا لب من هنک ءهلصوم |
 | صوم هنن یطعاردص.تبهاب یدنفا قداص دج هدازاغآ فتوي |

 )ن رنعع)



 STOREY 8 تیام تا

 | شلنوا یوتس و ۳ راک کردن ۱

 ۱ زاكا یزاخدا نالوا وب ها تن یلصااف ز دقشورغكي

 یدنلوا

 نانخا ضعب)
 یدنفا ىلع یوهروم نالوا هرعاع هناضورا رظانو هبااقاخ رتافد نیما
 قرهّتلوا دعقفاوم و بسانم ل امالا دنع هه ر عر وما تراظن قیاس اک

 یراظا هب رګ روما ناما استر وک ج زوقط نوا كموق رم هام

 لڪ هل رعنو و لوح قشالایناک هتفاتشا * هدمع هلیسهد وه ےس

 یراط راها و راب بوق لصیدنفادشاركحوک هلتنامارتفد نالوا

 یدشوآ قاخلا هنفا تسا ۶ هدمع كن ر دنقا نیر یسابش واڪ ل

 تا۹ی

 ( ناتا ك هاو نانخا توعد تاهدقمر 3 (

 ا تاتسا ها ماعو صاخ ماتا هليا ما او قرخ تان زا

 ۳ اصوص> توا ماف هزژوا قافو قاس دماعما هم السا

 رادعا هسا یراالغف نرس اد دحم داد هدنژرافا ناسا ناز
 هلبا راشک او ر رح دی رکسع هجرفاو نما یرلیج وط تعرتسو
 هده صاع هناسرت كلذکو تود فرص هئراعاو عظات تهاجم وط

 کت هب رحم رک اسع کما ایم لعمرو اس یسالشق یخویلق مس>رب

 هاشدان هرکصتدبرلةدروم E i هت رلاوا ةداماو د ودوم اءاد ود هراس

 عتالسم ید حر ار ال دش تا شآ سودرو ناخمیلس ناطاس دیهش

 هد هزاسرنو هیلسو یکلتفح دنولو غوا لر وهناح وطهلر ادنفآ هن دعا

 شویج یتراذورد تویلت وط هلکه رک اعوان لالشق جو عساواد دج
 | تعباتمو اعتلیصف یایغا هعنص نکنارلخبا الما ولطبوط هلبا هبت رخ
 وربن د رشک نیس بولوا اهو ناشد رب هدنیعلاهف رط للا اوهولمج باب را

 اتفاو فالتا هدوم لاملا تدب لاومأ نالوا روبح هف رص هةر وب نعروما |



 لوسزاوعیطاو هللاوعیطا * ناینطو یب بای را نازادعب هلفلوا شلوا
 | یرلکدلیا ات قربلوا نادرکور ندنفب رش نما ٭ مکنم رمالالواو

 هلب رلغا نایصع تروص ئارا هئامز هفيلخ ههنادهنح هباقاخ لیح |
 لاوحا امویفاموب هلقلوا ناکر الا لنت ید هظفاح ناسا نالوا ندیکسا |

 ۱ دیاوف رکیع ینیدلوا طوئمو فقوتم كنءاظتاو ظفعحو ناشد رروشک

 | هلاروک ذم وع بولوا حک یتالطا یعسارکسع ه دتبکح له ناسل نعت ر

 | رفسو برح باپرا هقناطر روئلوا ییعو قزف ندربجرو تفرح لها
 | مودعم هوجولا لکن مو وربند هنسزوپ ناسکس ابی رقن قالطالا ىلع
 | كنادعا هد هیلعتاود ندلحا یفیدلوا شراو هنرندجرد ناشی و

 | تا تر هدرفتک لحادو للخو ناجا حاونا یرلک دما اشا
 رارکتلبندیاثو دح هدنو درا رل هنس نک هلم ازا ل دجو فالتخا نوک انوک
 | عوعسونایعاوفارشازنکا دومشم لحم یب لاتقو هنتفو لادجو سروش
 | ههمورشه رد هلهامس اشکر وشکرش ( ع ) هلغلوا ناسنامج هل

 | هلولعتو هیبعتو اد و بیترتدومن تعاط دونج عاونا كندمدبا تاودوب
 | شالوا ناناع یبایتحا رویضلاب هکلبا ايمو هداما اکاد ادعالااک

 ۱ اتروصیدع۳ ناراکفالخ دیدانص نکا یهدیناعحیلس ناوا ابوک و رلتد د ۱

 قره كو د هعیمخ ایف نکل راب دتا سایق شالوا نا و راک هوت

 یسلنارکی رفظدونج مادهسا دیدحو قیتع نوساوا هسرولوا ندعول

 بجوم تبا ین رلتک وش داندزا كن زلترمضح رکسعو فیس بحاص

 یرلک دابا بهت ناسعاو فارشا ندنشدلوا ناکو بب ری یعجهلوا

 جورخ ههغاس هلیساوعد كلب رصکپ دنا میل نامز ناراکدا
 یاب ویغاط نالو ع وقوه دیلبا مور لب هناهاشرکاسع بو ددیا ناطاساا ىلع

 | عوعسر دق هنایص هدنشایدبینیدلوا ناعسا بابق هنزادنا هغلغیرااغوغ
 | نانمحا ناب رب هفناط هيبتا یطصء سولج ءرکص نکیشاوا ناهلام
 دموف مع ناپیعا  دنرلفدلوا نامز نابطاس بولح هلا هاش امج

 (وب)



 | نادزرکور ندرارشا ی راک دلىا رارمصا هدننرمغ ارهابظ تدم هجن وب ح

) ۰۷۲ ( 

 یکلوا ا وک ب ولوا نازب رک هرب وذ داو هعدیب 7 رولوا نا اطلس مکح

 ۱ ًامدعم بولواراب رهش تعم دوجود تفولوا قر هلوا ن امدنو نم

 توادعو ضعل ییعحرب دس هبا یرڪک: هاب دم هلا .داه سکعو

 بل هنوک رب یرب ره قرهلوا نان هدلافا هدر یارو بو زور هلئالعا
 رد نامز رومآ ناریدم یی راهعیقد یراک دلبا نامز را مها هلا لا یخ

 | نولقدیدج و رکسعماظن یرلک دلباداحع ورش ندر لک دم هديا ناعذاو
 ۱ قلوا رب ذبلوص> هل شد باب نابعا قاغثرپ قافتا یرلصوص+ کا

 | ما ظا هدامنالوا مدقاند هلج بولواررعم هدنرلنهذ یدیاف دافعا
 ندنوب هدننمط تشع هنصوصخ رکسعلوا كنحرد نکا نیمطان لاوحا

 یزورسو هداز نام هرفو هداز رابح كنيلبا مورو یلوطانا هت دقم

 نایعا نانلوانالعاو نانب زونهیرلما رهو تب نیکی رارناسو كب لتعم
 راثغلوا توعد هیهیلع ةناتسا ندیمظعاردص فرط یراناثذ فیاوط

 جور هلا ارخا تم>و تسمهرب ردص فوخ هلتمحنر جد رلنا هٍلْغل وا ۱

 جاقر هرارفس امدقم تولوا تاحاراوسسا ندنلجا تاطیش یصع

 راذلبا بشوزور راولتاود ندیا تکرح ههارکلاع» هلیچوک هلنویاهطخ |
 را دلشاب هد ورو لاک, هدنطساوا بجر هام لرهدا تعرمدو ۱

 (هیلع تا جوت صعب )
 ۱ قباسو لویناستسا هی اله طاص هداژ مالس الا حس هدنرخاوا بجر هام ۱

 یس هاب هنر دا ها٥ قبدص یدیف> ید فأ یدو یسضاأق را دکبسا ۱

 یدناوا.اطعا یسهاب یترادص یلیامور هکب نی.ایلوطانا ردصق واسو |

 (یشابنابکسع وطء هزم ندما )

 هذبن هلتبسانم یربررخت ین هیهسورب و یزع ةببرغ هعقو دعاس خراب |

۲ 
 ھه



(6۸ ( 

 یشات ناک س اتباس شعوا رر رقت ةفیعک دب وسد هلیتاجرات لاوحا |
 | نکا ینا هناشهومق هدلح مانزجرح هدنن رفلربز هح دقه هک اغا نط ضم |

 ۲ ۳3:2 نلوا مکا دودی ندیکنا تولوا نداتیفسا ناراکزتم
 ۱ ضرر هلی امد اش ید داوا ناکسرس هدتفوزا هایش ناهزتقفاوُم

 ۱ اس ؟مح داهز "دام .دعماوج مرګ مرح قح تولواالتسم هیکناود |

 | ارتخاردق هراوطا هلادورع یک ك مرک هلیش و اب هت هدنرزوازهکل اق نالوا

 ۱ داسا ةن را هلوعم ضرع لها نکل یدنارتد ناداتوشسا لها زدبا

 مانادنح ةیلعءات یدیارشاندنفالساهدر دکنوم رج بولوا رک ش هل

 ږ ونک دنع ن امد و د ههلاطم هن ناتخ لسع دنن اه مادعالا لجال مدقم

 لتف هتننوک ییغکیا عطعا ن دش هام هلغاوا شار و یتارعترعم هر

 ضصاوخ اک رظن عضو یعوطقمرس ءدهناسنسا نوک یشهنرا تولوا

 یدئلوا ماوعو

 ( اعوارزو تاجو ضع )

 یسلاو نارد باس هلکلرک سحر یناج قرش یتلاما مورمضرا هداشناوب |
 ۱ قاضف هرزوا كعا طض ند س هرغلاوشو یدلروب هيج و یاشار یدرع

 | هقدتفا نقاد 2 هداز نوروط یسضاق باح قداس فرش ماش ۱

 یداروب هیج ول دنا ېڅ رغ

 (اغا یطصم ظفاحع وطقمرس ندما)

 ید ادم نولوا نددناقلعتم كن رلیرضح قیاس راکدنوادخ موق رم

 | هلبمص كدنناطاس یارم نا طباض هژببس یلاقشا دسافع لاعفا ضعب |

 ناخ هجاوخو رازف ندنوباسه ةراد هلنلوارکلد ن دلزار دکتور رغ |
 | ونوس تنی لمع هاکنو ماکو ران تخ ااو ونا اخر + ی زا ڑھب

 | تولج هدراشنا يک دلبا را مها تقو هعلیخرب هی لاسزا البا لرد |
 | راذهفاو زایتما لیصحت هلبناک یتساغا هداعسااراد هدنقع یناخ یطصم

 | | رارشا زارا فقاو ندنلاجر ههلثقرط هلی هل راک دا ظفاح لب ندا

 (ضعب)



Cry 

 | ام دعاس گر هان وس دیهاب د شوقو راک د هشزمما هاراکبانضعب

 دادتسا ممیوزت هل ازاسعشب دیعاوم زاسخ ا غالباو راظعا یاشک هدد ۱
 رشکت زلت و جد ندقّرطر كرهدنا را دتفا الهام ف یرص هراکفالاقام ۱

 هژرلعت راک هل >یسهلوعمارتفاو د اتساو راپا ام هدنصوصخ را دف رط

 راتسکنا رعظم هلفلوا راکزور لوح ثعاب هجو نه یخدون یکی زارا
 قراضحعاو لر د صل رح راتمعلا كاللا نایعس ناد اغ دلوا یرادخات

Eید رد بلطمو راتتعا مس  

۱ 

 لاش را یس هادا شب زا هرح الاوات دلار بح )هنلد قلوارا ارس ہا ب :اک نالواا

 ۱ نم ون اراک سولح نکناردبا راک باوارود رعکو نامو رادصاو

 ۱ رع : 4 |قن قرەلوا ندنامدعم كاس تازا هدراعش ّ تادعم راذحات

 ]| ی یراضومفاتیسان ند خو تلاہج صحم(یدعا)یدینعواراد وراد

 | لاعت هلناذ اع ءراک ماجا ةعلاطم یب وراکزور * هوس هطحالمیت هلف ره مدع

 ۱ ها ام (لهاح یل دصن ءیلوا لفاعودع ( كردیا ن ط تفادضو اکا

 ناثلوا لتقف هدرلت کوب قرلوا ي لام یارج كعایخ یکن دلبا هتتم لو

 ۱ یعوطعمرس لارا د ھنن ا > كاا نط صم DI یلغوا لاج

 E رلا) تولوا لصاو هد او مو شال نا سوت كنا |

 ۱ رل دلوا لصاوتمو عع هلی رارب رب هرزوا یا دبصم ( هيلا بحا نم عم سیحم

 ۱ ( اغا نانکبربس ع وطءعرس ندما)

 ۱ دیو د صار ها -ش ماناهک اغا فراعنان وب یاب نابکس هد اخ میس هعقو

 | بولوا ادتها قد رط ثعاب یاصتاو طالتخا رک هلنامدود نادادنولو |
 ةا قاچ و دما اسا هاشدا تباع ههسادّوم (دیفاع جرد ءانالک )نکل |

 ئ دابا اعاو تارشا قس هیلصا هد اهتیفک رص ,ل هاو ارج| نس ديف ع |

REE ۱ 

 مد: > کصخ ولفاحواهر آر رفنال وا هما ولدم * نتادون شنفزقح عوک مز

 ۱ |هطع یمن هدو ى اجاب روح اد رب دفنا هر دک دلبا رذک تقو | ۱



 ا هد نون و اقماق ماکنه هدک دلبا التعا ردق هغلیشاب نابکس بولوا ۱
 ۱ نادب» هدیناخ لس + هح وه تره ىح یدینطا ادا 4 یوسوم تالف

 ۱ یوراد هلن االوطدب رابمطا هد ۵ .حراخریما دوعو لحو ایعشا عج 0۹

 ۳۹ نفط + هع” شکم توت تاصعاو ووزع لالخا اسا مص ح ورب

 ۱ هداتوفص قیاس ا ندنو یدشلبا ارجا ی یس هیلصا

 ۱ ی ما فوخ لب هبا اتفاو دانسا نوکانوک هد تماقوج

 هلمجووش نیس نکلیدیازروید هل وب هل وش هدنع> كس ناراک مس یجد

 ا £a رگ اا یب لر هید مرهدیا دوخاب مدلبا ص

 هدلعنالف هجک نود الثم ید هن راترضح راعڈتوفص ران رهش | دعاه
 الحا دتفرب هزوک وش ناب* تودنآ تیعج دفع یورک نیعش ماطر

 بوراو بععرد هل رلاتا را د| مراسوساح یراق دلوا هرزوا ترشابم

 رهوح راسو د: هلا ناب و طا یناعنصد مدلبا نابش رب یا ؛ رلیعج

 ۱ هناقاع صوصخان نقل مر الت قاب توعا تعا هغد دلا راک دا

 ۱ ا كناصعالیاباط طء یا رد نانلوا ناسحاو شم یر>ا دعل ه دیس

 ۱ لزع هل رفنر ننه هتصرف مد دلوا نامدود لاها روفنم هلباافخ او ےک

 | هاشداپ مودق فی رشت یلاعت هلادمح یدیشهاوا الحاو ین هیدسورب و

 ج ورباسک !تلود س سهراو گچ یه هصمخح لاح هل در تا ۳

 یا دعای دکن وناسا ت دسم تاب رارباس هدرلانه ییبدنلواایحا هلرب دی دح

 ا تاج ن رب رکسع عاعوا ضرع قحا تولوا تطاس ناش هم ال

 کا زارا هدهد دع* تاوزع هتنارضح یرلماظع دادحا هلتفوو

 رک ذلارام ید هلا یوم یان ندنتمرح هتفادصو تامدخیرلق دلوا

 ید هاتف هدانئاوب و شار و یناربمریم هبترهج هل هلا یابنابکس رکید
 یعوطةمرس نوک یش لرون نم هام هلغلوا شا ناب رج اضق نامرف

 ۷ یدلبادورو
 ( بو زاد یف نول یرگنهربم هر

 اش اب نج را دبع یضاق نالوا شه یا توعد هج دقم بولواهدنتع-یلوطانا

 (و)



( 7 ) 

 نوک ی جم دیلرو رغ هام هلغلوا لنصاو هتداعسردو لڅ اد هرا دکساه داتتا وب

 هل را میجوت یکلرکس عرس یلوطاناو هیهانوک ءاوا ب ونلوا توعد ندیلاعباب

 رلد دلوا ترم لئانارزولانیب تولواتفادص |
 ) تلود ماظن ترشاسمیار تروش نما دفع ) ۱

 دن لع همام یا اوعلاحر ناعلعد ماشتح اما اره مظعا اردص هکنن وح |

 ۱ قلارا قلارا كنامدوداصوصخ _نولبابواغهو نو ز مقاولا ی همام ۱

 | .مادعنا تروص ینایغط شنا هللا راد | غيت هئارا هننازمتمو نازاکرس |
 شءالواع وسعورو نم وربن دن اقاخ حد لصاح بودی بول هافطذاو

 چ ندهلوعموا هک یدلنا باذن هد هبت رم لوش هالو د ناربصع هلپحو ۱

 یترلنایعاییبا مورنالوا هد مارب ز یدلاق تر دق هةچارغا هدسنتمر

 | میسءزو رب رچوا نوکر ع رنا داک یا ناکا هیارسسنلاغر راف ر طفرط |
 | ه تما هتطاسااراد ةتکسو ید ازز دیک تژاک هیاعباب هل زارا لتا عور |
 | ش وب همطصا اسم یکر که دناباقم نعشاداو یهاحدزاوب هد هناتسا نورد |
 | هدهب عرب هنن زایاق ندنرلقدلوا ش«روکر هاه دغ یا دنا لو غد اوس هلن و |

 ۱ سان رنک | هک داوا نوتسم تدیهو شح وت هد ه>عردر و تشهدوتعر ۱

 نادشنا هلتروص وب رلبدلوا ردا تلدرع ود هس هلا تویمهدیک هل هعماح

 | اوك قئورو هلعش كد اسف *رانو نظام اتروص یتوقو بالا كنهتف

 تردق هار خو نوح ها-.د هسورع تلاع لکد هد هناتسا تولوا قشم

 | هب رجتبایزا هل روصتد وان عناوم ك-ج,دیا ثلولیس دعب نهو دوقفم |
 | هدانز تاقییاندتب والغم تقو تربص و طابتحا هد هلغ تقو هحملوق |

 | هد رک معصت كرهدا تلفغ هلا فوقو مدع هنسهدعاق ردمزلا تنلاقلوا

 شابا لولح یقوك هایا تراه راولو م *ءدام تاود ماظد نالوا

 ۱ عاع> اعدقزا اذه عم نودا تراشا هبطعار دص لاجریطاصا هرزواقلوا ۱



 .تماسهم روما یظعارب یک ماظن ہا شاواررفنم هلبا بیسنو نالا |

 كنيلبا مور تولوا یراداصءعاو داكا اہااقو لو كتارا كما ناراکس ۱

 اح هداز ناصر یقرصتم ناعور اصو هک نایلس هداز راسح

 اف دو مهم نمرحو اغا دجخا ايعا هلشو غا یجولو داغارع

 لب ارزو الکو صاوخ و لا یو٥ نادناخ هعف د دنچ هج دعم بولوادوجوم ل

 یتروصالوا هلن ناساما وفا هجم هث>اصو نامزوتفولاوحارودارو د

 هرزوا لب لاونمو ےلعت ههظار دص نهوچو اب و ڪک هل نظ لوصا ]

 هر هزانسآ هرولالح ال یوتګ یک و دیا یهاشمش ترمضح بول طم قاقنا ۱

 ماسالا جت ءار دو هیلع e یزاټڪر اتسم دزاراکس |

 هطظحالمو شوت تروص نا نوای ا قاقنا لوڪ ع

 ین یشابم هوجوو بب وصتو با صکتسا ییلوصح بابسا ابنایو بیئرت

 یعوزف نکیآ وقع باب راس ب دلوا مدقا هبیسم كييس بولوا یرلناشو

 راعشاواعا هک دقا ندنروب بودیم یه د کلب ۱ تم سون ضد هثنرشامه

 (الوا)هکر اب دید هرزوایچندن زا ید

 .نالوا ه نزعمهو "ر هدنس هناقاخ كلام هیلعتلود نیک و ؟ر,كنهداموب

 بولوا ینامرفو یآرعیطم ولرد ره كرطعا ردص یتایعاو لئاما اب

 ید هلا یوم وازم اح هد هناتسا الاعا یتسا دعاهندکب:لیعاعسا یزوریس

 اهدقارپ زردینک ر هابط یکج ہدیا ناسا هدا زندرازب یو طخ وب

 نالوا یناسیعالانیع كل وطانااصو صخور راسو دف زط هنلایمومرمم

 كن هلجو واح ى اس اومو:شزاول هاوغاو ناسیعا ولترهش هلوقهران وب

 یرارب ره ییاعت هل دم هلناوا شعاوا لاتسرا هینس جاو ندنرلفرط

 درك زایصم و مولع» راک دلما تار بععزد هلن راوس زا دهمررب

 هم الاح ئی” هلج لرلنلوا دوحولا مزالو موزرک یرلف دل وا هرزواتلک

 ثبت وضل هلی دره هلج ها معاون هد هرات تروذبم سا نانلوا دعع

 (و)



) ۴ ( 

 | پانتجا تروص «دهوجو میچ هوجولا لک نم هلقلوا ناسعساو 1
 ت لبصوب تاود ناهاوخربخ یدعم هیلعءانب نمودم تقلا عو |

 ۱ یرلمروب ترشابم هیارسا ییاوص یر نالک هرطاخ هدننعص هک راپم |

 نادوبق هدیمالسا حشو یلاعردصروضحوبیدنلوا تج بقع نوجا |

 رلقب رهظم هد دهلا بز رقو هرلب دنفا كب نيماو یحاقو نر ردصو هیاشاپ
 تشع هلن دمعت هیلاعبنا ره بولو ناب رصکب یاغا هلفلواناسلامر دص |

 هایسو اغایطصم نالوا نایمرد نماد هدمام*او مادقا هیون هدام |

 هرکصندق دنلوا نالعا هناکرا ربابسو نادناخو نایعاو یراغارادحتسو
 ۱ بودا مادقاو زاغا دهاا قداح مالک هعسروب ماعمالاو ر دص الوا

 نالوا زاکردز هنغاجوا یرصکی بولواولقاجوا لبصا نعرزب هکر بدید |

 نملصم مش : هلمج ور هب ولق اجوا كل دی2 دنوا دخ هسا ته رمي عت

 رکدع ولعلعلو تز رطا عطف ندنفرط رلنا معالارب ا هدنغب دلوا لباق

 هی را هناهاش بن اچ هلمج وب هلو | رهروقنم یرامروپپ تم و خارق هیئت
 هلنرازو یالاو ةر هک اتقو یدیا هدنهادب هچرد نعروصق هدنیاب دا قنا

 ندرکر گشاروما هد الق های رک عرس ناونعاهوصخو دال ر«ءاشوردق |

 اعل القتسالاب لک و ەدنیعمنوب ام ئو درا درک بولوا دب « رگ افک ۱

 مالسا هامس مارهناو ۵ دادن اچ ادعا هباع اعاد هډنرل اننا رلاتفو برج ریس د ۱

 تارو سەب لاما هتلعو بلس كصوصخو هوا ایعور هیدن رط

 تارو ناراکرمس قاغا هدنتهج نعد هم دلار طز قق دن ھنن هتبث»

 ندنغب دلوا یطتءوزع»یسبرکسع هل ابوراکر د نارکب دکر د اینا هلان عج |
 راکشا یرلفوقو هراکب و كنج لاج یاضتعم كنناطباضو نارردم هعشب
 ندا تعا فو اطخ نیعزک و لس ءدقدلوا رعولع» نیفیلانیع ضد دلوا

 دلصو و تلود دياب ئ زا هنایهاش نچ موج رم بولوا اع مهو

 هلغلوااءور ت دلوا تاجوطف>یداسعودالواو )الما یرلټع نڪو

 و تا

 بجا ص ناک درک زس صعب نما وه ویو ن نامل و دو



 | تصرف هل دصن دی زا ندنن رانا هدم دلبا هرک ذم ییف کوب هلئاعذا
 ۱ هل ر وعظ عالخما هعقو هک او یدناررولوا فولت» هنوف گو وک ذه |

 یرلهورک ی رک تع بواوا لوح ےب هش هءدق تزوصو لد تم تطاس

 ماتیالابوج ورخ ن دما ظذ هطواض هلکلاب یرلهو رکم واقاعوا اصوصخ

 نا رطلاخو نهو .داز تاق ك ناس السا قرط هل زلالا ح ورع هتواعش

 ناتو ردنایعو مواعءهوک اچ هسیا لاوحا «دنالش لوا تداتفناتساو
 الیتسا ردق هل وناس هلا عال كنشد هنردک هل و ورتاتم ندلآمالرخ
 م۶3 دلوا ردکتم بش وزوز هللا هددناوت هلغا وا رفتم هد هذ یکحهدیا

 تیچو ماللسا تزبغو تاقالم هلاود نالوا تلود ءانها الاح وشا هدانا

 تباه ل ر هشالاح هلتابجاصمو تاركاذم ةجسا طتقم مایفدا تلود

 هاف دزرص وص> ییللر ور زا لنهمناش تروص هل.سهداعا كموح رح ۱

 ناوحا كناخ نط صم یباسدنوادخار زالدا ساوا ترشاتف ناوخ ۱

WTحس بس سس سس اب سس فسا سس سس حس سس سس سس سس  

 تعا هد اذ اعم هيلع تلو د ییارا هدنتظاسر سید ت دھر و مولعم

 هجرك: نه هب وه تزوص نکل ز دھو رګ هدندنع هلج یج>هل وا يادا

 هارد الاح هاو د + االف ید های دلوا نوک رک د نوڪ رداق تردقاب

 هاش ون 35 هاشداب تفالخ 3 یا ةهنورو تئطاسر رس سم

 ف ص2۱ هاب هلتارد ودشرو ا صف و ع فاصدالاقح ۵ نیمز ید |

 لاوحا قداعح ی . رو دتکر وصنالوا رعا دومشمنیعلایأر ٩ رز تولوا |

 نم هلج ینیدلوارتحاو یثدا هدندنع یژهلاهاشداب تامولعم راد هلاع |

 اچ یلاعو ریلدو رّویع مجاذ قو وررععو تناثت قرهلوارسار هدر دنع

 درصادم یاص3ا لالا مع نع یسات ندرلو دلوا تماس بخاضصو

 داند ءا دعا "یداناعط ند ه مالتا تالاعو دامحوارع یرللاماو ۱

 لاب و كماظع ءارزوقج ا هسلا هبنماوب هلء1وا دالب طن وداع جورو ۱

 ةطاارو داكا تچج كءاکحو ناراک رتو كءایالایدنا تاود ءالک و |

 طو طم هلیس هلماعملالابهلباقم هلان دو طونم هخ راداضتعاوقاف"ا |

 )د دآوا)



 توی و سی و یوم تون و
 | هفارش او نادناخو نایعا هلج یشانن دعلواطیح یرانویامهاح هننیدلوا ||
 | کا هلج ادعا هذه لالا یدیخهلوا لاسرا ر همت لاب ودخ ماا |

 | كردیاقافئارکدنب هتربغهنابمو قاقش باش كرتۆ عد هلبا نورد توفص ۱
 | یآرهوکر قجلوا مفاد ییادعا*یدعتوترضعوعفان هبهیعالساتاود |

 | شلواساردنا فرتشع ها ره قر وص قافتالاتیر_ذیاد ماظنو ردو |
 نّوناق راود الا را لاو زا دعا ةت ء فانا شاشالا هست یلود ناب |

 ما م دتضالخ یرلاتا تند ید هنناتسآ یسوازارقر و رکسم لر و ره

 ضرع هلارالعت ص و طاع هنو انک كموقع ردناتدحا نود رفودخ |

 هادی و قا دصت قر هلوا نه و نھ دکر راض هلجج دک دلتا ما رخ ۱
 هدر لت لاخر ءالقع ههفذ داخ دق ورب دلناراتا فصار دص مالک أت ۱

 رفوتو هدناسنم دنشأن ماتلا هنن هلیئروص هءاعروما هب وستو هرک اذم |

 تولوا نا رعاکو شدعت یدعنالب ى داغ هحور هلرعاتاو ما دخ قحا ۱ ح

 | هنضب فو قبال دوخات لخادم هتنطل» روما ةلاتمج ییلنادناخ رکا ||
 1 ژهلوععوت توئلوا قالتطا هرابلوا لتساکتم هدشناماو تمدخ نالوا |

 هدزهتساوا تورو نامانبحاض هابالایع رھ کتو لاوما فوت ر دقنره "]
 هنفوخ هرداتصمو لتفرابد هلتناش تهج هعنب دوخاب دسحو عبط

 راتف رک هت هش دنا رارشاو ودكم هلارخا هحو ندفرطر محهوراحود

 یاضتقمیرالوا هدنحارو ناننمطا لاکو تعماوکدازا اعاد قرهیلوا |

 مدقا ندنو هدهتداتلود دقر هط» رف هقیفحاق ندنغقدلوا تعل سس

 عج لردیا لاحرو ناوس ردا ےھو توو لالا تس لاوما بص ید

 اعطقوالصا کلام هعطقرب كن ياع تاو د یرب ره هللا هصوصخحم رک اسع |

 هنن رشات واشناب یک فیاوطهدزانا دل ریالینسا هدیلغت تروص نکیغ ول یراق>



 نکم
 | ینو كيلع ییهبناقاخ كلام هراکشا هصعاب هناراک داب ماطر شملوا |

 ١ نادناخ هرزوا ارع تم سس یاضتعم ادعام ند دج هلوا کوس

 | كنذک بولواندنلبسن كناغع لا شاوا مالسا لها راتخهرکصن دلوسر ۱

 | یرایهانتفالخ دم تفایل كن رلترضح ماعمالعم هاش داب نالواراتخ

 | راهتخاو بام | یخدکر انا ءاشدام فیکندنه داواراکرد هلتمج ره

 ٠ قجهرویارجاوذیفتت هلیسارا قافلا كنرلتنطایالک و یراقحهروب |

 | رفتم نددتنطاستوق هلوقموا هبناقاخ رارقرب نوناقو یناسطاس ماکحا |

 ۱ لصا هطورش یدییآیرک ذرولوا بجوم یکی سش یرلنلوا بناحفمو ۱

 | رک ذمیشدلوا راکا ةفاک "درک ق افتاو رب رقن هرزواقلواع ورفساسا ۱

 رات دلا رب رحم هقئا هقثو هعطقرپ |
 ۱ ( مانا مات یارب قافتا دنس تروص ) ۱

 | ةاولصااو قافتاودحاو قاس یلعاوماق لاجرب مالسالادیا یذلاهنلدا |

 | هلا ىلجو قاعنلاو قاسهلاهتمانع ع ر یذلادجان دیس ىلع مالسلا و |

 | باک ریرببس (دیعباما ) قافولاب هلی ق او دهشجا نیذلا هاد او |
 | هيام هيلع تاود نالوا یمیو كن هلج هکر دلوا باسصن نمایم |
 | اذهانم وب یی ندنروهمظیا دتیا | دخ ترمضح نوعابولوا هيد څ تتطاس |
 | ثینابفن فرو قافتاو داصآتکوشوناشو تیلاغوح وتف یی دواز هغ |
  یاضتقا وربندندمرب نکا تراشا دیق ةتسراو ید داوا لصاح هلباقاقشو |

 | هدننیبتلود ءالکو و ناشی رپ ماظن ءارجا ؟ناریش هللادرک خرچ شدرک |
 | قاقشسو تبناسفن یشاننداتش بابسا هدننایم یرلنادناخ كلام هزشطو |

 لدنم هشت تروص یتوف كنهینس تنطاس هلیس هسدالعقلوا ناداعیتالاح |

 یعاهنفح ینداویلعاوادکو یاب تلاحو و لتیذوفن اجراخو الخادو |
 تروصوهن هتفرهتفر هلعلوا للخو نهو ثروم هيه دحا یاضب تاعاموع |

 لر رقن همولعم حیابضف نالواعقاو قحربغب و ینیداواعم ییدهب رک ۱



 ۱ EE 3 کاتا ندا هتسدیتراقلوا EEE اخف أ

 | قباوس هرزوا نناشلالیلخ صن ×راصبالا لو اوربتعاف * تولوا راک |
 ۱ هزلا هلک ءایحاو هماقا قلودو ند ماظن عاعدو تربع ذخا ن دتاللماتم ا

 | كنەيلعتلود هلمحولواو هل ذب هقافنا كتشنو هلیسهب رمخ تدنایلعلا |

 | دع كلنا تردقم لذب هراسمظاو لاصحا ییابسا یس هلاک توق ||

 | ناعذاو رد نمهلج یتفدلوا بجاوو مع هتفادص تمذو تناد |

 | یایحا هلقافتاوداحصاو دوخ وک نم هلج قرهتلوا دمع هد دعتع سلاح هرب ۱

 | "راسداومو هبناذ توق لاک ابولوا دوو مسوفراص هتاودو ند |
 | ییعءنمهدلبا هراشتسادن هزارمش یسهنسج طباوضو هزکاذم ییهیکلق

 | ردزشعا قئوتو طب ر هدنس ینآ هجورپ ید یتطارش قانشا ویشا
 | یرلترمضج نم دنفاممعت یو لاع تمعن و ولت اهمولتکو ش ( لواط رش )
 | هتراهناکولم ناتک و ش تاذلرک هلب نالوا تد مدنا تلود راد بطق
 | فطا كانیلاسهلابز جوا خج هی فی باخ نامر نیک اکو
 | نم هلجبالسوت هیهانتلاسر باسنج تیئاحو ردادماو دانتسا هنناسجاو |
 | لرکو لاجرو العو ءارزو رك تاقوالا نماستقو بواوا نءاضو دمتم ۱

 | هنوکرب انلعوارس العفو الوق ندنرافرط رافاجوا هلجناب رکو نانادناخ |
 ییا دعب هسردیا رومظ تکر دو روطاضرو ها فالخو تناها

 قاقتالا رم هلج احراخوالخاد دانه ربعو تالاب كنهدا ثراتسح ۱

 یخدکنا هسردیارومط هحاسم ندک ره هدهد امون تودنا ترغومادقا |

 ۱ نالوا لخاد هقاعقنا "برا دوبو هوا ماتدج هالکنتو خالات قاقتالا ۱

 ۳ هداصا طرش العفوال و تولوا یا وعد اِ نه هلج هسرونل ون

 اک وش لصاسلتاو هللواربح ندنفرط رمهلج هتساوا لغاد و هناا |

 | اواو هیاستاطاس توفو کاللرک و هنیرلنویامه تاذ رک كل هد قا

 اند و الام هنس هیاقو ندتناهاو داوو واقل ن لە اڪ "یصا محو ۱

 دهرانآذ هڪ را وا منا a اھ لفگتو دمعت د اهوع :ه هلج ۱
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 1 E هل هلمحو و و هلوا نهاض نمرلنادناخو دال وا دعفدلوا ةدنايخو

 یراذک رکش مزا اول قاغا هلغلوا راکرد یهاشدان ترضح هجو نسح

 تلود ( یا طزش) هناقتقايل یاراب فرص ماودلا لع هب یراکتمدخ و
 هزع ران ادناضوناذ لورم هلج یدازت كتکو شو نوقو یساش كل ةيلغ
 هرژوا یکدلر و رارق هرک اذلاعهدننس ی هلجج ءانب هنفدلوا ءاقلا هام

 رک« اسع نانلواسرت یرب رک ند هباقاخ تلاع نوعا تنطاس نوفدنازآ

 یرکشع تاود هیج ۰ ماسظن نالب رب و هدنارک اده سلاح كنارغنو

 ماندجنادناخو همدخو ناکراع وجاجراځوالخاد هن را هطدارو ماظد

 هلبا را قافنا نوا تاو د و ند ماوق یسهدام یینررکسعویثتاو زا هبا
 رد هل وش دوخان رذلتراسخ وب ها نامز نالها یه هنشدلوا شاو رازق

 ردیازب و جت هنسک« یتربیفت هلبادسحو دابسق باپرا ك: روید رد هلب وب
 مولا لع نم هلج هسروالوا تفلاسو ضارتعا ندتفرط راقاجواو

 | ندا دن ش حق لکد ترا هثس رنیغقو فو ےن بواوا کا وعاد

 ترععو ما تا 2 هل هنعورو مه دو قدا قاتغتالالع تول ۹4

 هساارولوا ندفرط هه یلدا ع تاو د و ےیل ا تلاع رع ر دان ویو هیلنا

 هنلیکتتمفد و تعب رع ٽڪر هتل اتم اموع هدنرو مط نع“ د نوتسلوا

 :یرباغم ۵ دتف ور تالوصا وب هلغل وا ندعاظن ساتا كع نر دفع قرص

 یلامامدقا كرم هلج تنطلس فو ماو ( ات صرش) هیلوا مقاوتکر ح

 ال اود دار نام ر دلواد معتم هک طا ن رغ قاق الا لع هدناب ول ت وا وا

 تادراو لر کو كنيم لالاتس رکو الهر غادفا هرکسع شکن نوح ا
 دنس درد او لیصح ندن راز تواوا دهعتم هسدطقاع لهیلع تاود

 هنسارحاو داغنا تهاشداب ماکحاو اواو هنس هاو ندنراسخ و فلت و

 دمعتم هرم هلج هند أت قاشالا هسردا تعاطا مدعو تفلاح ےک ر هو

 كنهيلع تاود ( عیارطرش ) هناوا تااعر اعاد هلوضاو هلغلوا لفکتمو |

 ( هوا )

pacan snsma st 

 س سس ا عت اتت لم سهت سن یخ نوح سس سس
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 لخادوجراخ یهاشداپ یهنورعا ةفاک ینوناقو ماظن لوصاو رثدهتوا |
 هلغاوا یروص كعارو دض ند دهلطم تاک و ماع* هیالت هوناک را اهلج

 هلبایدصت هروعا حج را ندنسهفیطو ناول نك ت نسک ره ن زادعب ۲ ج۱

 یو سا لواو هيلا رو دص ندامطع نرادص ماعم ینو را ةداکو ۱

 ےکر هو هبا ترا ج هک هنق الت نوال یهاشداب یمنو ما اضحم ۱

 هى رومآم كلرحا هداز ندلصم نالوا ی رومآعو جراخ ندنروما ۱

 ی الفل الف نولصم نالف تولوا یباوعد نره دلج هساردیا ید

 ندتبرومألواوید شا لذا دم هلمجووش تاذنالف نکیا تی زومأم |
 هی هقلطم تااکو ماعم روماره هلیعفد موا لع كنا طرعنو هتل وا عفر

 تڪ ر هرزوآ یهانترادص یارو رعا قر هوا ناذیتساو ضرع
 فالخ ید نداطح نرادص ماعم دعا ندن دزمعن رم هلجب هلذع وا

 هن هیلخ اد روما رک و هبهرتشام رک اشنراو باک ترا دهعن لو نوناق

 رادتا ههراکف هوک ربات ىج هلوارضم اللحا و الجاع هی هيلع تاود قلعتم

 هلوا طرش مایا مادقا هنعنمقافتالاب بولوا یاو عد زم هلجج هارو لوا

 وزع هنس رب ندرلنیلب وسقاطم لیکحو لوا ود رب دلب وساکی عنو
 ندنفرط هلچ هنس هظفاصو هنعنم چدکنا هسردنا تیناسقت لتا تان مع

 كلوا تاذ (نسهاشطرش) هنلواتاعا راما د جد هراز و نی وادع

 نمی دلوا دمتم و لیفک نم هلجج_ هتس هطفاع كنلود ماظنو كناضاس توقو

 هدلخاد رک و ندهباع تاود كنهوحو و یرلنادناخ كلام ل رکو الثم ۱

 تبينها لیصحت و مظعا طرش قشما ندنرب ر كتاود:ناکراو لاحر نالوا

 فقوتم هناعضو تلافت دن رر رب هلقافتاو دانا كل هلجن:یخد ناتیمطاو

 نایعاو نادناخل رک نالوا لخا  هقافنا راد وب هلغلوا بمر غ رها یکی دیا
 نماضولیفک هتنادناحو هئناد كتر ر ناکراولاحرو ءالت ولرکو

 روځظ کر حر داسصا طرش فالخ هتد رب ندرانادناخ هک هل وشهلوا

 هنوک رب ندنرلرب رب و ءارزو هدراهرشط دوخ اب ند هيلع تاو د قرط دیک دا ۱
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۱ 

۷۰ ( 

 مادق قاغتالاب هنعفدو ببدأ كنالوا زمام قرهلوا یماوعد زم هلج
 ءاقت كد رلنادناخ تافولادعب و هن راودنک ن کیا هدنابحیرودنک و هئلوا

 ید رلناداخ لوا هلبرلاوا دمعتمو نماض ءالکو هلج هنسهظفاحم
 نایعا هلوعموا راهلوا نما ههوحوو هرل:ابعا نالوا هدنراهزادا رب ز

 هنوک رب دناست هلارخاهجو دوخان اعط یس ر ندرانادلاخ ههوحوو

 زهاظ ینایخو هع> هوکرب اضرو دمعت فالخ رک | بوی دصق ءوش
 هنعفرو مفد ناذیتسالاب ن د هقلطم تلاکو ماقمو قیقعاادعپ هسرولوا

 هتسو دمع شک ھو هیلبا تانایترخا هت رب بودنآ مادا نادناخلوا

 کره بوی ایدصتو ضرع هل سراقرب حراخندندو دح لاحم لوح

 هیلبا منم بولوا ییا وعد هلج كر هلشید نیم و قازوا هسردیا زواج

 ةناوا مادقا قاسفتالاب هنایکنتو عفد كالوا قافش ثعاب هسیازلوا هبنتمو

 عفد قافتالایع بولوا دوجوک كلام نایعاو راذادناخو هوجو هلجو

 تۈ رمشوردایدعتو ظ هاروف ےک رهورا هيلا قاط دش هقافش و لالتخا

 داح الا هنس هبب ریو ب دات یخدکنا هسدارلبا تفلاح هنسارجا كتهرمطم
 وال« یر دالوا لفکت هلمجو وب هدنفحرانایعاوزانادناخ هلجو هوا یس

 داسفاو كب رك تاقوالا نماتقویخد هنطاس همدخ و لاحروءالعوءالکو

 تحوم نا د اتو هنسمااک هعوقو دضقءوسو تناها هیوکر ب ندفرطر هلن

 هثسم اه وا رب دكتر هناتیقت هک دعا نو یک کرک هدندنع هلج یس هج

 هدنقورب هلب رللوا دمحتمو لینک هوجو و نانا داخ هل جغ هنرلنادناخو تاذو

 رومظ یس عج كىرا لاف رک او دیعوا تکرح هنفالخ

 هروک دنتمص ندنرادص ماعم نیعلادعد هدندنع هلج هعج لوا هس ردا

 هه هنوکر ند هر اسو ندرلقاحوا هد هاشسا(سداسطرش)هللواسدأت

 باتش هدورو ه هناتسا رازادناخ هلج ناذیتساالن هسرواوانداحداسفو

 هعف دوب هسدافنص رک | هثسارپ دلات كفاحوالواو كرلنلوارس اه نودا

 (ثعاب) ۱



(۷) 
 | ربق یرلودنک و ال لر دلاق كنتارفن یسهعاقزاغ و نالوا نتف ثعا

 ند هقبط هنره هسیاندصاختساو قوا عفر یرلیماساو تالربد و لیکتتو
 هوجوو نادناخ هلج هنصوصخ قْملق مادعا قفا نو لوا هنفارولوا |

 دشامسا لاصعساو هنینما كنهناتسا ىس هلو بولوا دمتم كلام |
 هنلاصصسا هسداردیافقوت هباسسا هلوعم ه هیوق هطباروب هلغاوا لّیفک |

 تیاج كن اعروارقف (عیاسطرمش)هنلوا تربغو ما دقا ماو دلا لع و یاغنالا |
 هدنژ هرادارب ز ندنفرط هوجوو نانادناخارطن هنعندلوا ساسا ننایصو ۱

 NEALE لی هد ما نیلاکن كناناعروارعذو داسا راصد نالوا

 | لیدبعتو ملا ظم عفر نیفلوا ند همزال قفلوا تةد هنصوصخ تباعر |

 هلمجو هن هرک اذلاب دنرلس یرلنادناخ كل اعوالکو هنصوصخ فیلاکنو |

 هعوقویدعن و اط قر هلوا یریاغمو هن رارعتساو ماود کلا هس رولت رب یراق ۱

 صا فالح هلرب تراظن.هنلاح رک دک نادناخرهو هئلوا اّسعا هتنیمالک |

 ضرغلا نع الاس هسارولوا ندبایدعنو مطارخ تعا رش رافمو اضرو |

 ةر هعبس دارم ویشا هنلوا ما دقا هنعنم یافت الاب بویلب ارایخا هب هلع تلو ډ ۱

 دعو هللاب مسد هرزوا مام وا تکر > هنفالخ بولب رب ورارقهزک اذلاب |

 ىدنلوا قو بتکربتعم دنسوشا قیئاولل اظفح هلفلو| ,عقاو لوترااب
 قررج #* ےلع عیعس هل ناهنولدبن نیذلا لع هما ناف هوم ام رعد هژلدن نخ #

 وشا (لیذ) فلاو نینًامو نیشعو ثالئ,هنسا مظلا نا بش .طساوا

 یسایچ او كن هیلع تلودون د طارش ینیداوا یواح لربتعع دنس

 لوا بجاو یسلوط لءلاروتسد ماو ذلا لع تولواشاسا اانا |
 دنسو ترادص ماعم نوجا قمالوا نکم یرییغت هلباتاوذو نامزلدس

 هن رادنسمو ب صد یا دتا یادتوذ كج هدیا فر سن هلو ندنوب یاو |

 ژهلبا مادقا هنسارجا یر فرح بودیااضماو مخ ی دنس وب هدنرادوجق ۱

 كم ایا بسکر خأت یسهدام دنس ےتخوبشا هلیب رقت ةلغْسم هدلدبن نیحو
 یک دنا لدبت هیمالسا تشم كرکو هقلطم تلاک و رک نوجا |
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 اده تولا ن ندد وچ ينسب لص ا راناتلوب نوبامش ناوید "ی الکی یتعرد

 a ره السا تم دوخاب دفاطم تلاک و هر راطخا یرلت و تفو ته

 ید ماطدوب هرزوا كمردتا اضماو و مح هناوذ ندیادوعف هندسه

 اضتفا لدئس وشاو هلبوط لم اروئسد , لباد ہو R2 نوا ناود

 هدب رادجأت بانج "لاعدز ینروصرب نم رو وی و هراز دیا

 نراظن 1 عدنفا باقکو شتاذلاب هتسارجا اروا ءاد بولوا ظوفحم
 (يطعا ردص قیطص» ( دفاع دمعتلا مالسلاو هوا لماش یرا هین بس

 ءارجا دمعت اا قع(دعسا دجا داز حاص ر2) ه وحمام ءارجا دمعت ا

 لاونج را د.ع)ەر وک اک دمعت ا(ارد ناد و3 ر ءار هلل دبع ديس ا) هب وع اھ

 دنا (یٰلا مور کسعت یصاقلا ش ورد دغ )هور رح اع د محتمل ا (یلوطانا
 دهعتلا (فارشالایلع بیعللا هللا دیعدیسلا هد از یرد )هب وحامءارجا |

 دمعت( یل امور ترا دص هدر فرا نیما د2 د ازاشا نیما )هیفررحاع

CaSو  

 دز اعدم ا (یوطاارکسسپ یاقلا لب ءاک دخا ظفاح ) هیفررحاع
 قیفر یط صم )ن تو انا و 8 .A لولا ةفالخلإا راد یصاتعلار هاطدجح)

 (نلاعاکر د نار جک: یاغا یطص*)نیدهعتلا ن ناو (یلاعر دص یا ده :
 دیسلا )ند محملا نماناو(یزف دلا محم نیما د د )انب دم عتلا ن هاناو |

 ج7

1721725772۳ 

 تای وه درک

۲27 ۲0 

 یا مر خطاب دهعتلا نماناو (تاتکلا سر بلاغ دیش دع

 ندمعتلا نهاناو (ه رر وهار ظا لع د تلا) ن دهشتلا نهاناو (اقناس باکر

 هح

 | دج ) ندمعتلا نماناو (نوباس ناو د ناشواحرمس نی د دیسلا)

 نی دمعنلا نمائاو (نایلسءداز ناسح)نیدهعنلا نماناو (لواهحانزور نیما
 | نماناو(یلاع» کرد نایهامس یاغادع )ن دعا ن ماد او (یزورس لیعاعس۱)

۱ 

8 

 نیدهمتلانماناو(فورطا, هارنونامم نآود* : یک لکب تر ءد )نيد معنا

 ءاوارمم یطص) نیدععتلا نمان او(نو ا2 ناود یکم |یسحنیسح)

 صارخ یاضءاو نیدتو رب رګ هلمجوو قافنا دنس ( هکنوج)(نمرخ
 ap هاک رد یسادرف هرکصن دو دناق نیتمو کک ساب وک هلیان رض اح

 (وأ)

1 
| 
۱ 
۱ 
۱۱ 

 ۱ یدک ها روهجج یآر حب هلو عدقنو ضرع هبییاوریس> هاش 1

 د مچ اهب ۳۷

ee e SOs 



1 

 | نوم هک لم چرت ک> )فكر ابم هنسالا لبا مفت یا رانروصقاوا ۱

 | یدنلوا درته هسا عشایر وص و دیک فن رش طخالصفءیواح |

۱ 

۱ 

 | .هقشب یی رلیرمضح مظعار دص رای دنفا ندیهانترادص صاوخ راسو |

 ۱ واو صاثرو زاس كردبا تفایصببرت ی هرکس رب یر وتوعد ۳ ۱

(۷۳ ۱ 

  :شلوا ع رک ناطاسهدیدنسب تفولا بس> یب د هتسهظحالم یرام اغلوا

 | ییفجملوا راکرد یژهناویدخ تم الاو ته هنذاسفناو ارحا كندقشو

 | دا دغاک زد ماع تعج

 | رادتفدو تاتکلانشرو لاعردص یادم تدم هیهاتح رب هدراتثا وب

 هلکعا تحارو یکدوسا تقو هعاضا هلرب زاوا سو عاعهاو ترطو

 | نادا اسر هر صد دیراک دلب | تلعع يسم دیس ناهدات دعرپ

 باک ۱ قزهلوا ییاظاسروضح لوخد,تانصخر ناییعا ناتو

 تیوعت ید. تاقرب هفاسفنا تح ص٠ تطل س ناکرا هلب ربا ترک

 | رين نایسیعاو نادناخ نکل بودی ترکف لاسعا هچرک نوجا كءروتک |
 لاحر.دنترض هو تافا هتلود كنب لاروطودنک ناراک داب یرلک دابا ۱

 روغن هدناواعیج كزرطو و نافراغ هدابز ندنالد هداسناسالو تلود |
 هب هاش داب یار یشاتندعلوا ناداجت هد دنع یزمک اید داوان اهاشداب |

 شوا ترعچ مع هد هناخدخاک ندنراک دمهدیا نانیمطاواردرملوخد |
 كنب راترمضح تبقنءر دنکسا مظعم ماشنمشو تاطلس ج رب یظعاربن هلخلو |

 ت س قه س شا ادا نی

 لاجزو تکلم نابع الوا هدنوکر ب یراق دزو تیت هنس هری بمد ایا دعس رم ےک

 جاح بودیا تیعجج ہد هیرا مالالا حشو یظعا ردبص تلود |
 | هلب رک اسع یلبامور مس ر دق لاج قهاوش یساقب یکیا كنهاخدخاک

 ۱ مدخ متسروراکشدب لازراب رهشو محُش> ج هاسداب هک اتفو راب دلیا مارا هلا |

 | نادناخ ثوروم رارکت جد هدزورفا تشهدزور لوا هلاراذک هنارمش |

 | ندنطسو ههم رک اسعوراوس هکلف ندنرا هناهاش یارمس یرلترمه>
۱ 



( ۷4 ) 

 هع تناحو راغطاو نالعا یی رلتتطاس تکو ش نالوا یرلامرهق

 واس مالس رظتعو اف یاب رپ هد هر رام هدراسد تناح قردلوا دحوتم |

 دنف طءالک ووارزورباس ومالسالامحشو ظعار دصنالوای را هناک ول ماجا

 هبا شاع هناهاشداب یرک اسع عاونا کهد رک د فرط هلمالس .اکن ك قجا |

۱ | 

 رصق کە دنر اک نایلغاح هل ست هدابادعسوراذک قرەرو- راظنا "اما

 ناکرارتاسو مالسالا حشو ہظءار دص راب دلوارارق شع فزش هبهناهاش
 ه هناخدغاک ارهنو تکرح بهءعرد ند را رهس یارو جد مایفداتلود

 نا طاس هد راک دليا تالو هج وت هلوخ د هود اسم روطح هر تعرس

 هلن را مر وس تنش امو تان هرمط ةولص یا دایرلترمضح تداهزبخاص

 ءاداورلب دلنا تعحر ر هوا نالوا توصم هد اود وا هدوم

 مظعاردص هلغلروت توعدو تصخر هنودابه باکر هرکصندناولص

 راس هرکصندةدلوا ماشتحا جاش داب شاع فرشم مالالا حشو

 | رولا ضاق روضح بیئرتلا ىلع بولوا سود نیمز نوذآء یدارزو
 قیفرللاعردص یادنهک نامزلوا راب دلبامایق هد دوبع باب هد هلاک ولم

 لردبا راذتعاو د درت رهلیح و یهداژ ناعع هرقو هداز راسح یدنفا

 یاس هزهچ خد: یکی لیعات۳ا یزوریس بب رعتربهلیادشدما هعفد جاقرب
 هلنا توعدو قوس هنوداسهزرصق نوحرللوا تنطاس رب رس یاتنکاخ

 هطاحا یرکسع تحب لیعا ا هدنزلکدلنا ترد بم هلوخ د رارود نه

 یرلیرضحراا نود_رفهاش:مش رب دلبا تعرس هر رفت هیلی هلتروص

 رانا ویدرا و رک ع لزوک یلبخ تك یزوریس بویمرویپ راتفک هراراس
 ۱ تافب رشت وال غر و تعاخ ممتا رع یلع یر رههرکصدنوب یدباشلوب

 یاضتفم موملا یبعو یها مو رورسع هلی ایهاشنهش تانانعو یهاشداب

 توراپ ناک زاد هد ومعو دیعاومو داشراو دن نالوا یتفاالح ناش

 | فيان یرلشوشغم باقو فینشت یراشوهشو ڪک هلبادا تربعتانا

 (عاتوا)

 ۱ ید هو>وو نایعا ادع ام هدعب رلب دلو !تعحر نود ام هرکصن دقدلروب



  agaهرلکدا صح ص هلاکع یدنوا درجو ) ۱

 دحو نالوا قوذو هنلاوحا اب وروا هم قلوا یرمعس دسلا رفام كقم

 | 'رلکنا ناسالوا رابخا یتیداوا شالا دورو هنهاکشس هطا هحزوب یدنفا

  | ۱یکزکس نوا كلابعسەامە دننعص هلاسه هد اهحار داو هلاکم هبا یضش مع ۱

  ۱یدنلق رومأم هتک رع هنت“ ونک یتوک ۳

 ۱ (مامم روما هب وسلو ماظن ترشاسم))

 | هل اب همولعم ناکرا هداسعا یرجاک ینوک یعجوا كننيمج هناخدضاک

 تدحو:تّمچ تولوا دنه هدیمطعا ردص ساحو دراو هی ىلاڪ باب

 ۱ ترک و بلاطم تلقال وا هدنرلک دلا تردا: صم ماظد هلتاصر همسر

 یدیماققایل هب هیلع تاو د تام دخ و ینانم هر دمصصم تابت س هل تلاظ

 ةارسا تما یزالوا هدنکج هدناز سوفن هرزوا قلوا چ یکی لا لک یب

 یرب ره بونلوا عفر یرلترازو د كنارزو ردق نواو اشاب قح ندر
 ۱ یدنلوا دماقا هل ننیعت شاعم رادعمررب هدلحرب ۱

 ح (تاهبجو ضعب و یدنذا ج ندشه دام رومارظان ) ۱
 ۱ ینوک یعجوا رکی كنابعش هام غول چب نیت یرادزتفدلواقش |

 نیسح دم یشابشواح قارادرفدو نیعنو بصدیرظان هدامجروها

 تاق كن رب ره هلغاروس هیجوت هبیدنفا ش٤ قایشابشواحو هبیدنفا |

 یدلرو نیبزت هلبا هرخاف تعلخ سابلا قابل

 lua ماظنأدب)

 هدازا هب سش تعیطو هیلب> هد امر هدعدآ بديل ترمغو 2

 نالوا هتفایعوقو و رندع دو ید دلوا هر اماعاد هعلوا هدوساو

 ۱ مزال ندتب رت ناص ةن نکل بولوانابتسم هدنرادنع كنناففاو نامچ

 ۱ 4 نم قلب | بولوا تواخرو تنش ثعاب هللمک |تلفغو تریصب می ۱



 ]| موکقالطالا ىلع هیدن وم راس ماوقا نالواقُناف هاو دنک هد هئاسنا |
 | ,ندقوفواذیسعام ندنفدلوا نابع هر رهام كلذک ییدلبا نویزو |
 | نولعالا متناو# هنفیدلوا یناسنازوف ثعاپ كنانیمطاناشبا نالک مزال |

 هلععاعلطمو ردناهرب یطقرب یس هد ریش نراشا # نام وم مک نا

 | روصت هدعب بو دیشا هرک ربادتنایرشورمخ هعورشوقبدصت عل مدعم |

 | .تحصم زاد هعازنخاو ثادحا ه ددماع روما هلغلوا مدنا قاق راتخاو |
 یرهمظع یع رک صا × نواعفب كلذک انءانااندحو لباولاق * هکاصوصخ |

 | هراودنک ندنا كن نکا دوخا سان نداعزمغت هدنوابیغ باب را نالوا |
 هح دقه ییرضمو تعفنم كجهدیا برت موم |دمج نمو دارفالاة مج نم

 | .دوخاب ودراب كرهدنا تابثاو ناد یتتلعو بس هرکص هلتفرعمو اردا |
 ریه دح لع هل و ت ءر داور كرلنا هسا صو ضخ وب وطونم ھت رالوبق ۱

 كل طمع ماظد الاح هد هیلعتلود شیک طول رم هن رللوا تریصب لها

 | رمغ هرلنایجد یی داوا هن تن کم ارب ز مولعمان هماوع یموز |

 ۱ e ماوع صاوخو ندنةرط صاوخ ماوع هلغلوا مومفم |
 دماوع كلاردا تاصخ رولوا ريم هدننیب یسکبا هداشا لواو مولمو |
 | موهوعو یروص هدصاوخو یبقح قافلا هدماوعو مودعم هوجولا لکنم |

 ۱ ۱ دوخ اب ببلرت دب دجرکسع ن دغی د لوا مومن یودع هنر رب قنص یکناو

 ۱ قدم اح مدعهندنوا یخح هیلوا نکل هما ظنا تروص یعتع ۱

 | كنجرد نارفیکبش ناهاوخربخ ضعب خد هسا موزع لبا رت نانلوا |

 | هبرکسع توق رمسظن متسرربزوو ناب وج هغ رب رح دید زکسعلوا |
 ۱ شرب رو بدتر ادن قرەلوا ناکعااتروص هل ارازتغا هنس هلړلج تعاجشو ۱

 | "دیذحت نانکسوریغت یرمعت هناهاشرکع یعدقم هلبرلاوا ناوخ هحاف |
 ] :خالع هصقو قازوقو كلز دایبع یرلتفایققر هنلوارنرقتو هیعمت هليا |
 ۱ ۱۳۳ SRN ی قیر ۱



(WY) 

 | تفایق نانه هدزواقلوا شلراص یلاش ترفع یو نرو | ۱

 ید نفت ند هعدق رک اسعراسقرئلوا ربیع یسانج او صیصخت یراق كب | ۱

 | ناطرا ضط یناشاو یسه-ایبناوقیرک اسعدب دح ماطذزونه نکل بونا وا ۱

 ۱ نکع هدنسهراداو لاتبعا ل کسع ام دقم یس دم ترمصو ترح معاون ۱

 ۱ یدنلوا قد وغت:رها بویملوا یظثت الاح یخ هدنروص یی دلوا همت رم ۱

 ۱ شهروک میلعت لصعب هدېاسرود هرقل رادعمرب نالوا زنفد دیعم اد دعو ۱

 | رازهیاسؤر ضعب و یبک شواچو مزالمو كواب من قجما ندرکسع ةیقب |

 ۱ یسا دک . قابوا اقا هنس هلابچب هادترت زلم د رک س وزاقوت والا
 نیبعترکسع سد هلیناونع یغلاغا ناجوا هنباغا ناول ساغوو (برطادزجم)
 ۱ ارسا هنن راالشف یکلتفجدنول یرادفعمرپ كل هر رګ تارفنو یداروس ۱

 ۱ ناو لاسزا نب الشق هه «دوابکا هی وادفمب و لۆ | ناکساو |
 رود هدب ره قلوا کد یژنک ۱« كنناسش یسلاها لوناتساویادالق»

 1 تملا هدرلنا كرهروک .ییاسممو ماطتا نالوا هد هلع رک ا با

 هداعخ"هدرارسنسد راک ماجان رک تولاق تو لیمرت نورد هفرطلوا |

 دن _رلعوعتم هللارود بالقنا نامزدعب ندلجا یییدلواناهنب وروتسم |

 | یرودنک «دنروص یرلق دنلف ناشف ر و عقر هزوب جک اسم هروک ۱
 اعاد, ئس هظح اله یراق هلو زاتفرک اراک فالخ رتحو نحط دلاتا |
 دن رللوخ د هزوب نم هورک رانا صوص خوب ندش دلوا یران اشد رطاخل |

 اراد ناقاخ نرالا شیک هاشمش الاع-هد هسا شاوا ر خانو قيد: اا

 زانا مج باس كن راز ا طح نام مادام هلو هام دا ناتشل
 ۱ راک رد یراهناهاشر ادتعا اسایرلماطع دادجاهراعشت رم هنرک اسعنالوا | ۱

 کولو ناچ وزب ین اکر او سش نوا چ ودخول وا
 ندیناولم شانس هارعو دامحروما تاشو ناش یدههلک هو

 نجا اج یزو لی زهر مک ترا قاب یا ۲
 ج ام هل وهم وب نالوا ندناداسبع ےظعا هلذلوا ندن رهناسهاش هحو دم



 ۱ تلذک و زرا دسر دا رومط یردعاس اندا تودا قون ندصاتعاو

 ۱ تسغر خر مع عیطأاب درابمنمو تاب و و تسغرو لیم راز نیوز عاونا ۱

 هنن ی داوا یرلهناک ولع ترش تیصاخ قرلوادادادخ یراصوصخ |

 | ناکیار هصاوخو ماوعو ناسمونهربم هدندنع هلجج هلبا هیعطق لئالدوب |

 دیق هنب زتفد نابکسقلخ هلفلوا نابان باق توق هدسک ره ندنفیدلوا |
 نایرکشلزتفد دعم نادنول هجر فاو موب لک قر هلوا ناب وج فیلکتالب هغ وا

 یدلشاب هغلوا

 ) ناب یه ةفولع ےطنت )
 | وریثدتقو قوج یک یسماسا راقامیوارنک | ریاس هدنسهفولع یرصکی
 * دعا تح یک هراس تاج یس دوب قر هوا ارشو عی*هلماع هدعاسلا

 ولهبجو هیدادما یک هقدص تیلوت هکلب و شاوا لخاد هداتسو داد

 یک كلب قلرونحسو كمکی قللوقو كا رفسواریمو اس ندنرهدام
 هلفلوا شاوب یینروصانعر داربارب هلاغلا نوم ام بوتنوا اغلاووحم یطورش
 ندنرلقدلوا لغا كنبااو اعمر ابهو فلت ضع جنرتسم لامتس

 | هدزهلوعموا بولاق البم ه هيلهاج تربغ یروقرب قجا اغوو كنج باب راو
 کال هما , هداضتفانیح كنا | هفولعندنفه دما وب هاب هنهانیماتسا

 ۱ یشانن تی وا شعلوا تابثا هلا تاب رک تاعف دنابیراقج هیمارب هلس هشیا

 ۱ یعتللوق هرفوخارفن قللود نعد ادعام نداب ره ولد لصامویلا لود

 | كراتلوا راوخ هفولع هقشد ندرهلوقموب راسو یزراستخا رالثىقو

 | هام هدنان وب انما راسو تاک یرصکن و قغلوااغلا ایلک یرادیلاقام |
 TI re TITRE روس وب سم بس سبب .. . سیم تم هد تست ی -

 ۱ لنققجا یرلارج كصانها قاجوازاحراخ نانلوب اروا یاسا هدنرلل
 | هرسیی ورکو ددخ لیانک اش نکل تولوا ءالک و درک اضما هخرک قوا

 جز هنامنالوایراهناک ولم ترطفرهوح زوک ر هدقدناوا اهناو ضرع

 قاژرا عطق ندرب كمللاد ابع هج وب هد هک رابه ماناوب ههاضتق» تعفشو

 | یرارادعم قصد رلندبا اطعا اضراوع وطلاب هللا اضرمدع هثب ریل وا

 (ندرلکرک)
E REهمد مرمت هفتم هاهم له. تا  



 ّ لوازم الا نیوتن زوتح راک رک

 | راد رهشنامرف هرزوا قم وا تعاشا ىج هنلق هدنام هن رخایلک یرایماسا

 ۱ یلاعرع | هعطقر اباطخ بیگ ر رک دوهرذ هجورب هلغلوادور وفرش دوم رک

 | هدودح تدم قردلواد دو لیحأت هلا تدم نوک قرقو رادصا

 | حرصت یب رلغج هلوامورحید ندنس هجا لراناک هدنساض 2۱ هروکذ م

 | رک ۱ هکی رلبحاصیماساهلوقموا هللا ادتباندوق ره مود نام*هلرب راعشا و

 ۱ میلسن بوروتک ینارواکءدنرادب هرایعک رک ر دیراهورکر اکتهدخو فانصا |

 | هفولعبودیا افیتسا ادقن یتسهداتعم تیت فصن هراندیا دا رع عب كرد |

 ۱ هلغعلشار هه وااطعایرا ەر ۲ دت یاسا هرزوآتیفصا ند راک رک هنن هراتسا

 | ندنفرط رلک رک یی دنلق هدنامهنن رخردق هسقا كس زوب هدنف رظ نوک نوا

 | د دعتم كصخح مانیدنفانیما یعشراف|ک یی یدنلوااهلاو ضرع

 | ترامتماک و و یتندلوا یسهاسا هفولع ردق ها كب کا ندراهطروا ۱

 | نیعت هدلالخ لوا یغبدلوا قوج یتف یباععا هفولع ید رناس هلوقعوبو |
 | نوناقناجوا یر: هلتروصوب سب راب دلوا ستم هلیفصن هب بودیا |
 | اعطق هنب رایدق بولساو رارقر ویب ناکاک هنبقرهناو تباعر هبیناهلس |

 | هدنرهدهع یراهنتقم تامدخ راسو راقللوف تالب دعش هرزوا كمالکریغت ||

 | دیلعتلود هلفلوا قاجوا هسأربیخدرکسع قجهلوا بت رعندیکب بولاق |
 | یتبدلوااضءو هدادرارققلواترابعندقاجوارکسن زا دعب یس رکسع |

 | یغاجوا نابکسو یدلشاب هغملوا ارجا هج اوب هروب نه تاماظن هرزوآ |

 | قحو یترفو كنیراشاعم تاجر اسو یترنک كنب رهفولع كنسیلاها |
 ۱ هدنقوزا هروب نهغاجوا هر اضتقم ټکر كن هيلع تلو د هجو هرنرامعهس#

 | ندنتارفن یرهگب ی> بولواررح رفنرفاو قق هل رلتضرو تدارا ودنک |
 دهایخ دار رلسام او لیمو دنک ید ندنرل ءتو هد رک س هعذب ندارم هنو

 ۴ ۹9 ps 2 جو ا args سا ۳
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 | اچ ةد1 از تفورب هل واو دارباو شاهم هظحالم هدنفحرو نمعاجوا

 | فمان تعاب هرکنص هلتاقوا ةهعاضا هکفیحدا وه راد هنناطلاغممرلفا

 ۱ یدلوا
 ۱ » «(اعادجنا یشاسطحو اغا نط طم هحوج لتف )

 ۱ ی انظعا ناصقن اغا روط ضم جوج ندنناقلعتم باس راک دنوادخ
 | زف نکو دبا لخ اد هند ادع هروعقم ةنوخابسا دن ازررفس هوسا طاقم

1 

 ۱ ۱ هلغلوا لصاو هداتسو داد باعکامعس ید دلوا یزلداسف نسبا وک راد

 | الحا هلبا همزدکح اغا دجبا توللق ارج هلئسایسرشعم اغا نط ضم

 هفانصا كناخادج| ىلسشاب رض یسضاق لوبناتساو لفانو نیم ماقتنا

 زان: نکل یدالوااقلا هان رد هدنکو ا یسهطا نحره هرکصت دقدنلوا

 | ۰ یدیالکد مدا اسفك هل واوا ارب زیدارغوا هتناهفن تعاشش اغا دجا

 ۱ ِ : ( ناسک ضعب یل )

 | یرلادفک ومقارزوجاقرپ وهاضقو قد رط خیاش» نصب ندنرلبقنقیاسرود
 ۱ هلفلوا ءالک و هدرش وک یرلک داما اتجاه ازمات مالک صعب هداشاوب

 ۱ رهد ردات طب: رق هژولوازوذ سو را, هوا الج او ید هقرطر_ یر زه

  یدالوا لجا هياسسدنغمااذخ تمکجاب خد لضاف هیقف مانی دنفایعؤيف
 | ش ولج هدنخ را شب نوا كموح رم دج ا نا طل هيلا یوم "یدنفا

۱ 

 | لوالا هدنربنم مماج ییبدلوا تیطخ بولوا هدنشاب زوتط نوازکسنوا
 | الاخو تولوا ع وعس ندنراناسا یراقدلوا شابا تئارق یراودنک

 | یداوقو ساوح میجو ردنقم هدو جس وع وکرو هدوهقومایق دو دوخ
 | موادمولفتشم هتک علاطءنسکلزوکز دنوک ده و ماسندالخو ضقن
 | سابق هنود ید ناریدملاوحاو ساهرا ود یلیضف هجردره رب دا

 ۱ ییکی لب افقوت و تکم هدنس هبصق داغز ور هلک لاا چا ه هد از رابخ هدهار

 (نیبم)

 لالخ نکیشهلوا ۳ هسابارط امدعم یدنا درسیردار یر.دنوا یر



): ۱ 

 یدارم قحا كنلود ءاسنعا هلکعا دورو ینارب رح هرادتلودرد نیم
 (داب ربات اداباعک ره) هدنفح هلذوایداعباو درط ند هناتسا كهملا نوم

 یدنلوا دارا ینوعصم |
 ( هسارف راذکتنصمار هلاکم دفع ) ۱

 رهاط یللب دنتسوکه دنرصق یس هاب كب هدننوک ىج درد نوا رود نم هام |

 سل دقع هلبایرا ذکتیلتصم هذا رفیدنفا بلاق باتکلا سرویدنفا

 تسود كنديلعتلود لود + ءذارف هلبازافا هم الکم وس رمت ودنا هلاکم |
 روضقومرس هدما تلا نب هینس لاصم هلفلوا ییصشکتربغو یعدق |

 یالسم هلیسح نوفا سولح هنهلاطا قحا نویلوا ىس هاسمو |
 اهنا هود ردیمراو یرلتاعر هب ذقناس نان رد هعسر هن هلعتاود |

 یالک و یشورو هاروند ردمتفصم یاضتقم قملوا ناب نوعا رابخاو |

 یازبب هک راالاحهلرب رادشا هلاقع ندناجورپ :دکد لنازاسفتسا ندنقو
 لوصا رق رمشاشدا واتک و ش نالوا تطاس یارارب رسو تک وش ۱

 رّوصح نوک نک ردقوب یراهناهاش تللو هلماعم اعطقرا د هر هقلاس ۱

 هدنقح هیلعتلود كني رابانج یروطارعا هسنارف هدنزروصعمتک وش |
 نکل مدیشلیا عانتسا تاعف دلاب ندناخملس یتعیدلوا یس رشک تاد چەت ۱

 هدهذلاخا ی وا هلاو> هسراب كنس هداصم ولهيسور هل طسوت یدنک |

 لاوس ودد ردن یبس دادتما هنوک ود نکینغا نارد ىو ەتو ۱

 هتس هر وق تادمعت نالوا راکر د كثب روطارتکا هسارفاعقاو هدنرافدروت |

 نظررقم مما قلوار ذساتخ هاو د قفورب هلا ص م تحض مر دق هناوبارظن |

 یسا نمو لصا كنيفيکوب لغو اربخ انو فیقوت ردقهنآوب نکیارونلوا |
 هدننلطرلتکلم ضعب ولهیسور هدقد لوا طانتساولاّوسندنفرط هسنارف |

 یک هیمرتسوک اضریور هلم جو رب كن هبلعتلود هسا هب ولط هوپ تولوا |
 یول هیسور هر اا هل رس قوا یرو غنم ځد كنب دنکو یو ز عكر ږطارعا ۱

 ن ر هرب دس ای ارگ نر بت یک ود رو دن ایغا و ندهبغال هعاد هل | نوعا كەر و همه



 ست تا
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 < ےک تم ا س ھم کک

 ۰ ضرع هنبرانوب به یاسنک اخ ینکیدلریو اوچ یدنلوا ریخت لد هاو
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 7 ا ندا یی ب تکیاق نزول سوز ها کیدلی اقا

 هل !افصاو مع هنوکر هلاقموب بولوا رادیدب راربغا ماش هدنرهاکولم
 تادمعت یروطاریا ,هسبارف ردلک دروس كح هک هلا هلمح ور وی ج هنلوا

 هتفاروص هد امود هلبراترمغو یس لوم الا بسح بوروتیک هلعف نس هنا س

 لوص ۱ لا يلم “ےل اھم ید نر دعودامش فرط مرج ال هد ارول وا لوصح

 هیلع ءاثب ر دما تلا ۵ دمع هبنار یهج هاو ت م یو زا لاعا هدنت اعر هب هقلاس

 ادرفو زوما هن هسخ وا یعجهلوب تروص برق هموقرح نییصم

 فرطهلر ءانکتساو لاوس ی ندراذکنص یمهجملوا اعم هنلاکنچ
 لر هل دبد یدلوف رو دص ذر یرلیلاع ما هدنض رععنوسالوا هاک | اهاش

 ندا اج تربضح بوا یلاعم تبوص هدف دن وا باوا ںدموس

 رورس رامظا ندناوج یرافحهروس تباعر هبیناخمیلس "هررعه لوصا
 یا صم كنهیلع تاود رخاو لوا یرلبانح روطارمعا كرهدیا طاساو

 اصوصخ ردرهاظ هنس هلج كرلتاود نمد وتسود یتودلوا هرزوا مال

 هدک د لیا قیفحو مزج فج هل روب نواه تاعا رم هی دقباس لوصا ایلاح
 رداربم ندلاع>او نطوا رمو بر یب یک دیا مادقاویسالابود هتملا

 راصضحاو فیق ورابشدار ؟ ایعرا دعم كد ی رکن زویکیا هدندودح ت -کلعر)

 هرزوا ما نت ص م كن هيلع تلود هسردبا اسضتفا رک ایج د یسلاا

 هدقیسارو د ولهسنارف قجما ردینبم هتب كمردتا ماعا هیولهیسور

 رد هدقلوا بصد ی هذه هلاخا ندمارنحاو تاعر ناص یراکدروک

 مدعونولندبت ضع كناشاب ىلع ینا د هبنو زاسمد هتاکشزارب هدننیمز

 هاصم هدنسراب هان اوب هرکصن دقدلوا زادنانایم یتخازاسانو. تهاقتسا
 يدلبا مالک "دیرج ج ويد ردمضوحم» بلغا هوا زاعا هننامدقم
 ره س فن اتسا یا اشایرادلعو نیم یو مغو یساتتوبو

 دوعنو ماشو توطسویاع*او ماف هدیهاننتفالخ نعاطا۰ رک صو ۱

 ( ددو )



 EEE ی ی ی ی سج
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 طاشتو زورس طرف هدینافاخ سوع !عذاد سولجكمانا ةماعو یتردقو ۱

 | هدارااب كنب رانادناخنو ناسیعا یلوطاناو یبا مورو یطاسناو طح لاکو |
 قاقنادعع هل ملاراشم ز دص موم ایی ع یهاش داب ترم > داها دید اس ۱

 | مادعنا هدنناتیم تلمو تکلع ءاسوروتاود ءالک و هلان و قافو طبرو ||

 | بولوا مودق لامور هرادتلودرد هوعدلابیوج هلبا قاش و رفاتن| هاش |
 ۱ نیمرح تالذک مادقا داهاظن نسح ماره قدور كنهبحراخو دیلحادر وما

 دیلعتلود لصاخ او ماعا هنعاف دنا بابسا كاس هّناغ یاهو یکهدنیفب سش

 | تدوءكنوةو قاقتا شلوا باغ ردت دم زواھ د ند ه:سز وپ هدننورد

 قسو دوعسلا دعس ےہ ۳ شلاق روترم هدلابد او ا فوسخو یعابګ راو

 تخ بکوک فدا هل راصوص> اع اوزورب قبسالاقاک كم اطا و

 هدناخ دوج ب یاس ۴ طا رد ری زورفزو رونو هد |ییاین امح ۱

 یلوطانا ادعام ندنرکسعیلج ؛مورو یی لوا هدم وارا دتداو مسو فرص

 N ,اولیععآ هروک دنساتطتتا هلع وا رگسءبلح یی رد ند: گلاع

 هلرب لاسراو نیبعن هدو دحو نک اما نالوا ,دنناذام ول دیسورراسو یطوطو
 راذکتم*نیمو نلع»ینرربش یراف داوآ کجا ارو مدح الاحهدراارو |
 ماعم هبی دف ا برمعس هد هارد ا عرب و اط2ا د :a ههو س مع

SEدلتا توا  FO 
 یدنلوالاسرا هکاقر هرایتسابس لارج ق ا انا عقم مهد سران م ا

 ) لاش مدل باج لاثم SEE او ناس رف

 مام هر کسروزود لاش مه داف دیس ور نالوا تم و لس ۵م ,صق شابالاح

 ةا I مزراس>ا یدلدلوا یر ت کو ن یھ را

 دنا يک رب داتاو نیللانیب نعضتم یژابکسا ینیفیک كل هلاصم ما
 هدحو رشهرابع یو ۶ییرا دص كرت هلال و ازش ورپ رم دکاقهلب ولسا أ

 یدلنادور و ید دهاشا وح

 ) تاصضح و ضعل)

 و ا اب مار, ریزو یابار براند ه دقت رم ناش ءامنزخاقا |

E aes mata me 



( ۸( 

 هدننسهدمع اشاب ورسخ درب زویسلاو هتسون قیاس یراقاصس هلاوفو |

 | ناف رطا كاکب هلذعلوا هلاحا هنسهرادارب زكکب لیعاهسا یزوزمس نکا |

 ت رة ن هد دنف رط هیلاراشمرپ زو بونلقرعیسآ هما یو مرموز ر ی را

 هدفلد و زاو یدنوارشد ینحهلوا هيح وت بصام بسانم هن راو دنس

 لاسرا یروشنمو هج وت هیاشاب ىلع متر وزا ندناربمریمیغاهس ییتروزبا |
 ىدالؤا |

 (هسنارف رمفس تار رحم ندما) ۱

 ۱ هک ردندنناتداوح تار رک ندنادورو نادنف رط یدنفا نع یر فس هسدارف ۱

 | هج اضم یسهدیدج تبرومآم بودا هااکم هلیالیکو شاب هیلا یوه |

 |. 55 دانا لاّوس ندآداوهعم تع ناتلوآرک دافناراد ههلاتشع را |
 ۱ نالوا دععنم هدلع ماند روفرا هعف دود بودا زاغا هاوح موس ع لیکو

 | كنەيلع تلود یروطارعا هساارف هدنروصوش یرارق كن هلاکم سل ۱

 یروطاربعا هیسور نکا مولعم یی دلوا شا مالا هوجولاب یتصم ۱
 | نینلود هرکصندتس هدهاعم شا تح بويا كعا كرت ینادغب و قالقا |
 هرا داو طیض نيترو نم نیتکلم هجنرابجوم تادنس ندیانایرج هدننیب |
 ورد ےس جاقر صوصألا لعو ردراو رقامصسا هدهحرد كج هلسهدیا ۱

 نیتکلعو ردا عمر هدنتروص انشا یس هرادا كن هروک ذم *یضارا

 یدعش هل را اتیغرو لیهراهظا هرفرط هلی رقت قاوارقل مه یسلاها |

 یتیدلوا نیش راش هللالهانیب كابا لر دمالسالها نالوا هدرخا ند |
 دقع طسوت یی تاعقدلاب ندنفرط هناعع تاود هکی دلاق رد روهپش یب

 رهه لعاح الاح ادعام ندنع؛ دنلوا فیلکت تارب ركاب یسوا هطاصم

 ن دبا مارا هدشاب نکنا هدف سور جد اغا نطصم نالوا ترادص |

 كن روطاربعا دیسورهدنمو مهم یداهدکع اهر اً هللا کسروزود لاشرام داف ۱

 حس هجولارک هره ا ص ماچ سار اوک هلعتاودو تاوحلعت ناشناس

 نکل بودیا باشترای | ندنشدلوا شهاههرن و تر وص هاوطد ه>ور



) ۸ ( 

 نالوا هدنس هکلوا انامل هلغلوا لغتشم هلیسهد اهاینابسا یخ د نم روطاریعا

 هلکلیا لب وصو فرض هثیرزوا ابنابسنا ترک كن رکسعر دق كي زویتزد
 یرکسع كج هلسهدنا هعفا دمو هلنابقم هسراوا ج هدنلباتم ولهیسور

 باوج هل بقن رط مک تالبدعش هنر وطارهعا دیسور یتیم تغ دلوا لیلق

 تعالم هل هام نروض هلرب توکس ندنسهویش قازاردناز هلا هناسااع

 ندنصوصخ طسوت هنود هسا هدکغا هنافراع لفا غد راهظا هلناشاعو

 ندنفرط نمتلود یبهداعطتوت هک دلاقو ردق وب یراق دلواریک هراستک

 ارجا مرجال طسوت یاضتفم د نالوا طسوتم هدنروص یی دنلوا لوق

 هچرک هبا زار هیوتشاون نالوا یسهلیا دیور هسقوب ردکج,دیا
 هعقدوب و یدلبا لاسرا البمحت یتاهلعت رکا یوردنوک همان خر

 یکچهیعا صیخرت ید سچلما یکی داب |نیبعت هنب رب بو دیا لر غ ئوس ره
 هیلعتلود و طسوت كرت ندنفرط ولدیسور هلصد ندنشدلوا اسم ها

 طسوت یارحا هه نالوا طسوتم هلغعاوا هلماعم «سروبخد ندنناح
 دوخا ولوبناتسا بوردلاقندفرطوب ن هل اص مول هیسوز ارز روایهدیا

 هبناکم و هلاکم هد هلا ولماکنا هدانشاوب ور دشیا مصل نسا وا ہد رخ ںبش

 عبطلاب ید هیلع تاودو ردلوم أم هطاص هکلب ءان زعل دلوا هرزوا

 تن رح هدنروفرا هتشدارولوالئاز ایلک لئاوغ هلغاوا لخاد هب هطاسصم

 یدلب | مالک ماتاوب درد هرژوا لاونوب یرارةرآ د: تروص ك سلم نالؤا

 تراسخ نلیروکو  تقثم نایکچ هدندم یهاستم هیدنس یا ها
 بولوا ل لادافتسمو نابتسم ندرب رقنوب یکیدرب و تبان هی ده هنوکه |

 یدیا لاقتنا نات را نهم یخحهلوا هلوهموب دیه .یچد هح دعم ندوب

 تقو لرهدیا لاشْسا هلا تیعاعایاب هدعشو بم رفلد تالماسعم ارز ۱

 هحرک کدلرب ورارق هلکر ت هم زلم "هد ام هرکصن دق دئلوا را مار 4 کک ۱

 ۱ | هددساروتلوا رام" ندنهارسافوو نولتمو نکشدهع كنولهننارف

 ی فو ی ی اش سا او دهد دیتا یادداشت سس سد aa ست اوست ب س س



 تست ی ی

 ارج د س س

(AT) 

 لالعتساو جار دا ه)تس ده اتوم طور یهیلعتلود ةد نھ اف

 وع هل لا تصععا كاسا کال یاغو دوعنو خراب هرژوا تاسلا رسد و

 ۱ توشسا جاتنا هد هرواشح ۶ اره خم ید دلوا هژلیطس ول لنودنک یطورش

 ۱ للاوحا اب وروا فل دس دیاعتاود بالعنا نالّوب ع ووو هدا تا لوا نکل

 زیعرونط)ا قداز)اب وروالود هلعا رفا هرخابلاق هرژوا اعصج یولطم

 ۱ ناربن هد هیوام تزوص ید ولهسارف هدنرلف دلوا زاسمد هل( یرحا

 ۱ ندنف رطهیلعتاو د هرک صد دنرل دلشاب هزاضاندنراهدرپ اون قعوص هلب رلّشفاب

 ٠ هیروص تقفاوم ناک اک هعساضتعم دعدقفصولخ هج رک ی ندهدنفولوا

 ید شاق لاوح هن رس سراب هن هطلاصمیاضفنا هرز واقیاس یآر هلن ازاربا

 تلود ئار نزدعب كنولهسارف نکل تولوا کا ام هیلعءاس |

 | ئم و برا هلا هیسور قجنا بویلوا مادقا هنسهلاصم میظنت كنهیلع |

 قوع هل ون یه هنس ههبود ینهداوا لاخ نم د ولة سارق ۱

 تیر هدنادنع هراس لود ناسانش. هقیقد یودیا ماا زاما هلبارتخأتو |
 نا دد و قالفا ول هرس ور رد ةد الا ee ندم ندنوتدلوا ماماو ۱

 نکا ییدقا لا كن هدومعم دهام ط و رش نیا ها شی رلتکلع |

 كنسدنک هاک ید (مترابانوب )یروطارکا هسنارف نویلبا هيل ر دق هناوب |

 تكنولهیسور اکو تلعو رذعشد رد قلاغشا ط.ص کلاغ انایسا ۱

 زامظاو تواخر هنارایخد هاکو هنا نيمز عضو نس هب راح هلا ولجوسا ۱
 ن دنکر دابا ان وعرس هد ربط ر زونه كرهدنا تردقمدع ۱

 بنالقلا .قیاطءدءقاو تناشاب لغ لنلد هناك: قلارا لارا هقشد
 | لضدفع هلع تلود هلب اول هتلکنا نالوا یصصخ دلا ءاک و اکنتشا ندنس رسان

 | ناشنونهو هتالاوم نالوا راکرد هلمزب نولت هع "روب هلغلوا هدند دص |
 / نولو شات نوک انوک كر هیدردندتالاحیداب هرتینمابلس فلک ا باما ۱

 (هلب راہطا)



) ۸۷ ( 

 ۱ تلود ندق رطاوا اذ دعن تولوا هدکعا راعسا راذغا كل راکتر هل رامطا

 | الکولادنع تج هیلوا رادوغ یرواو یران رادقم هرذ هیاسشنلا یدبا
 ندیاروما حادقا ؟رادا جارعما جاحز ۶ کش جد هلا شلوا زادد

 لصتمكر هی ا راربغاراهظ ا اعطق ندنغب دلوا اانو ماكنه ی هک رانا
 یح ران دلوا ماراو عارف [وس رس د دن ندماربا ورک فل هلن اما و همان

 تؤنلوا لارا هزواویانا ده هرو! روطارکآ ندنرلفرط قیاس دن وا دن

 تاز وص ول یذیشعا هداعا تاو هل وعصم یععو لعل نسب هداملا ىلع

 یسادعا دشا ید هرول نع تاود یذلومع ووو یجد دلو 3 نارا سمت

 دخت لا ولدسنارف نوا قلوا لا والا نوعا ر رشت هیسوز نالوا
 4 اهرداتافوسو هرخاف یاناده تح تولوا لام هةل وا تاواصء دتشر

 هتاود نارا هرکص نورد وکر ایعلبا ناشرکسلع هرکص و ناخاضر اه دم

 عمو یرلیعلبا ریلکنا دو طلوا هلکعا لوح یم هعشا ورک زا د

 زسنارف هادف دناوا لاسزا زر واتسد راد ؛رزو ےس هکلپ و یرلسدنسو
 هل وا لامها یمطصع .دشراب ید یرمغس سراب هلغغل وا لاقاتسا یژوعفس

 تراقالم هلن و ر يا هعف د کنار هد هتعه تولوا لاعحش ها ید نوا ی

 ندنا لاح یاب قناعاهارخا تاود تتلو در یدزاردنا لاه سج *هرکاذمو

 2 _ ___عع__ ___

 ۱ هلمحو هقسد تولوا لباق هدم یعفنم هلوک رب تولوا محار هب ودنک ۱

 هواهسارف کد الوصا لب وګ هداشاوی ها كلا ارا و مولعم ید دع هلو |

 ییلکت قلاراقلارا هلدلعع ند هعیق دود یرمعسناربا هراحمب نکا موزرگ

 تنرکفرپ موقلوا بودیا تب روم ماشنا ديما لر هدیا تص تش
 ی د:هارود مرمفس تح یدبثلوارادفرک هنرا ما ماد هلن وعنو قی

 دز وک یز زدرلرذک قانسمروق هه یوق كن فود ردارب یه )هلا یوم

 ینیرلشکشس و را دروتک هرابد كننوب هلا دیعاومو زاست ندرمشاش
 لوا ا رب كر هبدادرفو زو رها را عرب و ینمرلباوح ردرلب ولا

 مزە اە دسح ولن وروا یوزوا هلارڪح نامه نم رل نمک هدر رومأم ۱



 مس سس تحسین تست نخ
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 ندفرطر یجد یدنفا بح هک دتا داب رف ود (رداریایدرکح نس

 اص وصخ ردل وعنم یرلفدوا ردا داد , یاوکش زاها هلمالک قیدصت

 | ید هدینس نس هلغلوا یسدنوز رو ولهناسرت لصالاق هيلا یوم ”یدنفا

 شکر هح هلاریب هدبا لاع خد هج اکو مالغو ماج تہعګ نمد ماباویلابل

 مامفلا سوش#مو تسهد و جازما ینمانا رومشم هلغملوا مادخ و چابا

 هللا نا)هدننرا دصاشاب لیعاعسا ام دعم تح بواوا ماهوار و هلصو>یب و
 ردص نکا لوا در EY هجا ادوم ( لهالایلا لهالا قوس RED مو

 ادم ےھارا هدو دل وا بزنم دغلوا لاخر دص یوتکمو بسانم دف و

 نلصم مسحو میظعرب یک تراس هند ارب رگ هداشنا لوا هلس قرغسا

 ا هلب دصف دیعنو عقد نردیلاعبات نامه هتمدخ مزناءو یعررب و

 ندنلاعفباوءارکتسا لاک ندش رۇم امت راس ول جد دلا یوم هلل وا شک

 تلم حبس و مذانلعاعاد هدشب رومأم لح تویمهلوارداق هلاسلا نام مک
 هلب ر وطاریع اوهلازیحو ءالک و تم ذم هعاشاو روی هراهظاهسک رهیکلءو

 تلود هل رعماوارادم ندنغب داوا رومشمو فورعم هدنس هزو نمتام

 هغاصا نکما امهم هیدعوبطم لا وق ن رات صد قاعتم هف ر طلو ا كل هيلع
 هنپ نکیش)وا روغنم هنناراکرس هسنارف هلن لد هیعس هکغا جارداو
 عیجلاوحا تایالقنا هتشاید اردا رود ارود ديما هتم صم ماقا لاعحا
 نونو انا یداوا لأءیاربذپ هاب زا تروصوب هدکلاع

 لاوحالاو

 ( یلغوا وهف لتف)
 تاراجاتبعو دناوزو یتاغالتا نالوا هد هلاس ر ی داشاپ نهارا زد نادومق

 نالوا ایقشا *ودنلاراد ناک هدنسلاوحو هطاغو اغلاو عفر یتانیعتو
 ادنتا هبهناسرت ماسطن تامدقم هلبادسو عنم یب رلهطوا یلذارا یی ویلق

 یلاثما ضعب زی RR هنر ا ندنوب نخ

 دسر

۱ 

۱ 
۱ 

۳ ۳ 
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 قردلا یاپ رمشیکبا ندهدکیعرب ره بودبا نای» ناشن عضو هلب راریعت

 هنیدودح قلاغا شاب و قاشواح شابو راس و تورث تاستک | هک دتک
 هلغلوا كلام ه رشک ناضسیجد ودنک و راهتا لیصح لب التعاردق

  ۱هلوعموا راسواشاب رایط هعشب ندشدلوا راشتسع هراجو ناناکرزا

  ۱راکو لاحر شما هلعلرا ذکت ۰ رولوا قبال هب ودنک هنارزو نایعا

 | هلیرمش یکلیکسا تیبا هدندنع تاودرتاک |! هدیناعیاس نامز ردنا

 | عقوة م لئان هلی قر هلو رارعغا هنا تتاسش مطقو جابت نيكس
 ىر چ رکا نل ا لخوا ین وپ وای ا مار

 هرات نیاسفس هزاروا ررخ هجو هلغلوا یاد هباق ىج میلق و یسکسا

 د3 دلوا هن ورلکا زوس نکل بولوا شاک ند هلغتم هدنروصرصا هطاا

 ندنه دلواند هلو ر دا قزق یراک ولاحر رد اهو یراک ماحادب وكت

 یک ارغاو كي رحم دوخاب ایقشا طالتخا رهاظ ندودنک هدنزنف تقو هن

 شلوا داسف بجوم هدعسارود هئوشلوا روظنموع ومد ارسانرووطرب
 ريخ أ هل ادت ,و حح ینایغفطلها نامزقوج عقاولاین هدناوآ لوا کلب و

 یا ک تفو یالکو اسید كناشاب نادوق هد هسا شلک قن وعلو

 ندقوفومدع هکلیا رشا ةي فاعضا هلملحو فی طلت یرادتفاو رابتعا

 یاوهو لر هروک بورمق یک نوعاط ندفرطرب ئاخ رش ورن نامهیشان

 كنپرب رهلقا ال هشنافالب هلضاعا ن دما طا لوصاقح هلو ایفا ته هنس راس"
 رولوا جاتح هرهنس شب یرکن یراتبجالصو تیلباق هتلود و نید تهدشش

 هبهب راحم هلند نمد هرکص كل ردیافاسف> | تطاس توق هلفالتا یسوفن |

 یک یرلقدب ,gl دوخا كتر وتکر کسچ ندم هعشپ رب هلن رحاالاق |

 نانلوا فالتاهدوهمب راس یە هنن راروصت كع وج رک تع ع ولر ندفرتح ۱

 تبحاو ههطعا ر دص ندندرط اشا; نعار ید یلغوا یب یجیدومق یک سوفت |

 یژهجاوخ راسی د كمظعار دبص نیغ وا اهناو هدافا هرزوا قاوا للا |

 | لهاجايک هددقرف ی دب وكن هییاودنک ونهو ندر سم باتو | ۱



 و
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 كبطع۲ناسشهام هلذعلوا نامرف د درت الب بععرد هنلتق ن تنغلادلوا

 ند هلاسرت هل رانابکساشا راداعنالوا هدالیعماشاب ناد وق زا دقمرب دنفس

 یسهناخ هوم نالوا ج یجتویلقو یرصکی هد هطاغ بوئلوا ذسجنا
 ناغاش دلا واو لقت لر دا دارمساودا رة وید یقوب یرصکی :دنهاکشدپ

 نالذخ كلاخ كورم نامو رقم نوک چ وا یدسح نونژوا لنف هلیغاحم

 ها تص ده تداهم تذاع کل تولوانارفا تولق نرغاد یییدئلوا

 لب دلوا نا و ع یک هدبداهرتسراه هك دافع راد راز راف خاروش ۱

 ۱ .aa ہللا یف هل وا مفرو علف رازاشد هلا نالوا هدرا نفس ود ناواو و

 ید وا مهد یاب روس هله میظعیالب دوس وب |

 تروم ئراک دانا هدد“ ور A منافع عه تفو ناراکرس نوح

 زراو درسراخ | دتنا ردا تلا ذها رح شم تشد نیاشاب رادلع هرزوا

 ۱ نژاهدناع هلو قم صت هد هد رط» همقنم هغیص یال ر هاشم نالوا یزارظن

 نالیفءابناث بودی فیق وت هدنهاقم دماج مسا هلتروص ٤صا نالا د

 ریش رزم هحل هراکشا نیک كنیقاط ناد رصک نالوا نایفط *یداو

 درطیج ذ نیک زاد قاب زدتاناورح زر زی هدلی فو كيكو

 ندقناوطلوا هل راایادابعتسا نکفا ماد هلهدنو هفاخا هد كيكو داناو

 زات دلوا سردنم یس هلج هدنز هجر د قمالاق صخهسرب حه سفتمارهاظ

 اطعابروتک دیسک رک ناروا مو لک هزژواررح هو ید "یاهگایجاتسا
 نکهااممه یس هفناط ناک مدفدو یدزردبا اقساق ردفا فضنو

 هدمل وطانا توتلوارب رقنو ناکسا هدنراالشف هیعلسو یلتفحدنواوژمتکن

 هد وارفوتزورپ زور هل راغ ارب رڪ ج د نی زومآهراسو هداز زات ید

 | ترهشو رادمات هد هنوط رهن لحاوش ها ام ده هوا طعار دصیدنا ۱

 ۱ راک اخ یباسمم هدشا تولق هلذلوا راک و رافص *هلجت اک ےن یدالخ

 لب وب نکن ریقحو فن رش ساع تاناکح یعاصتو نورح تقاشمو |
 (نامک ان)



(WwW) 

 ردصو مودق هر طا سرا د هدر وص البتسا هلن ارخسع هح او ناکا

 ردق هیانئاول هرکصن دک د لبا موج نع هرابدا "ید او یکن خالف كنسیقو

 مولجم هبل یکی دانا ماددعا صاضاغلاب هد دغ كب ندب ان ناکا
 هوا ینلاع تایوالما هلن رکا یبا مور لوف السا نورد اصوصح

 هناحا ودد لوا هلربالینسارکینند الح رکشاتسدرد نفت ونابمرد غيت فلن

 موقو لوح و یراکوا كن ةطوازهو را هغص هقشب ندنو تولوا هلاخهئا ود

 هطقن باک مز هدیلاع بات ویدیشلوا تاصرع دصرع دننامییادیع

 نتینلهد هد هبت حزب هقلخ یا هاراتمج وب وید شلاق یک باک شماهكش

 نوعا قماعراو هب لاعبان اضم تاب زا هکب دمو د تدیه هدهحردر و

 روماراک سو یدیارلذعا تفو هدعاسم نوه هلعا رد ندرلزنصم

 هتم هل رل طلا هطاحا یار دص هطساولاب ده و تالاب زدن وکر لوا

 نالوا یولعم لصالا قو یدیازدبا زارعحا هغمراو هلسانشالکد قانادا

 ندنراتاقلعتمدوخ اند هق رفلوا هدق دلشا هتک تورغاحیرادسک شعب

 د د یم هعماس كمطعار دص یلبصاح ید ارو لوبه دل لو اد کیک رب

 سال ةماعو ادعامندنانهادم هلن زرمت کلمو تالم ماطدو تلودو نيد

 یدسلازوس هعفبندنالک یک قلوارکشتمو نون ندنراوطاو لاعفاانوک

 هلخما لوا ربع هام دنس ةساح بوق تولوا فوقوس و یمامهدنناذ
 اتطع هداز یخ الم عح یدرمهدیآ قدطد هلمع و غ رش نا رم نتصم

 وکر نوعا اعر ققالطا كغ دنفازا تع یراردارب یرات رب ضح یدنفا

 تطور هدخان هب ییعطعار دصروضحو تع رع هب یلاعباب هه نویقا

 سس سس سس سس سس

 نیست یشاشواخو یدنفا قیفز دل .بقاشعتم یاوخد هدنرلفدلوا | سس
 تسدزد اب وکش لوا تحاو یسهرکاذمو ضرع هدنق واوا رایخهرک فتو |
 هم راترتضخت نظعاردنصو زا «لوخد هل هیتر وس او تنص» |
 یدنفاهب بودیا ناه د حفار اععیب نامه هیلاراثم هدنراکدلبا اجر ضرع |

 یرک اس هنو یرکر ک عدضاق هلو غه هن و یرکشادنرق هنو یزش هن ن |



 سسس

Cw 

لیااصتفاندن كمروس یرلنا مزال هم هنا لک ےب مرولیب
 هداروش دتشآ ید

 ۱ یرلهداوشو رابدوتک ینب وید یدک ندلاتاودو ندردسک ناروتوا

 ۱ تاوجیک ب ۲ هلک توط هراکشا وی د نیا اعد دیاکب هرب شو مدتاهلب وا

 یماازاشم لروما نا د صم نعل ر دلوعنم نت كهلاراشم یکدربو

 هنب راست هدنعص و نم دخ هناودون دا رظد هتطلس ل اوج اداسف ام دعم أ

 نجا هلی تلاسمج یک توروتک هلت قلوا DE تعا ید

 یرود:کض هنهلالفع ندتلمو تلود جا نمو رظد هب هرهاط تروص

 هال رکو هتنطلس ف زط ك رک ل رامرب و تص خر دیسک هب و تولس هنللوق

 تانک تروص هعشش نال صم امږفاھود هل رلهر دتا تررفن نجاری 0

 قو بلصو لتف ندسا سحر همود لکروما نابدصتمویدلشاب هکعا |

۱ ۱ 
۱ 

 ر

 یساضتقم ودیا بیرت هلوصو وزاد ءاشوام فک نوح قمل وار زغتو

 ` ندرزو قرط نازم مەم وا: ازا قافلا قسطا و ءانتسا ندیهاشنهش بناح

 یالتموسار هوش التر سان بواق هلصوصخوب ویدنازوللوا ارجا ناه
 رل دلواردیا ها ستسا ندبملا هاک رد هب اتاق نانا تولواساوسو ع اودا

 ٹداوج رفد قاروا هدقاس دهمعو یسالبتسا كنابقرواک مش هدفسارود |

 هب غربا تاغینصلوت کات ه سه ز اع نالوا یسءداز یصاس كاع

 ناشد یک یس هد یوکس كلودروما لئاسم هزارمش هل راهرو دم

 تلود هدندمژا هدر دقت ییدتک هوا كنا رصکب:هداسنتا لواو ینلوا
 تلغت هد هبت رح كج هدبا تیلقت هننروص هنس کا رح تئطاس ی دیلع

 ناشداو مان یی نایلوتس» هلوعم و هحرک ید هدیرادلکرودوب و یسالتعاو

 منلادوج هاشدان معا هاستیهس نالوا مانا هل تولطمو هلبرللوا

 نونم هلی قحالوقیسا تاقلعتما ریه ران وياه سولج كني راترمضح

 ۱ نی یداوا اعورادا هش ر العع روط ج.راخیسد هدنازومظودول نکا

 اتروص هکلم ماظن بودیار و مظالدب مطرب هعشد هذ الفقع نروص هدرلنوب

 (ییس)



 ۱ ناسیلاوتف نک نارد کتو ردت قلخ ندفرطرت هدننعع رشک یس

 | هیامطعترادصوا رد ناد وق فرطو هرو مچ ل اصم نایلوتسو زوما

 | ودح جو زاذکشت واست هردانطموراتزوشرا نالوا دیک ااو
 | هلایخ هنی رخلاوم|یرلک دلبابلج ندلخادو ج راخو نورب ندربصح
 ۱ نوراق یظع اردص هلفلوا نوزفاندماقرا نیافد بنا مو نوربپ ندمعص

 هیلعءانب رلپدلوا یناکیاش مک كلامیرب رهیخد كنب زرناس بولوا ین
 رظن عطق ندنفب دلوا رفحمو لو ذبمرزو س*یناواور هوخ یایشا ")هناخ |

 | روع“ هورفوز ودرز هالا ئيك یالا لخت هدنرادورو هبیلاعتأت روک ر هم
 ش۶ ئیللا ی دیلقت یزااغاباکر هج راکوا كرذیا رامظا مانجا هللا سور

 هلنا لام الاردان هسدلا هروک اک او لاش شامر هدنرالب وقاشوق هتروار دق

 شلوا راوس هشکنلد باسار یر رهید هد رادسکراو رادنوح نرم

 ماتسو تخرولماشنحا هدنسهجرد رهوحو كردیاراغلبا یساغا مرا ماطر

 تواک كرهرک یکنزوا هدنسهجرد درعص هرللود و لرهرب دکح راک د هللا

 هةل ناسا قحا ت ولوا رادمهنامو رهنویناصسح ظوطظح هدلکک

 هکر دمولعم نوح ادعاه ندرانوب رب دلوا ردا راہ ظا شد الا ردیاراتف رک

 هلب راک هیطبق یرلک دیار هدنن وک كنیلاولوا ینادنول با مورزنکا

 راشاک هدا شد وشت یقوذ هنادنولو شدعورشع هدرلنافرواو ناتسغاط

 نکنا ناراک مس مولعم هقیقدوب رار دسامکا هبعم تمصو هیئاویح توهش

 هند ام هدننب راج فاسنصا نالوغو زاک واسنغارنک | هلالدلاب و تاذلاب

 هل اا درک تارهوحم و هتسارا هلارو زورز هدقداوا راکشاخد داتسو داد

 یرب رهو رادنزا هی راج دخ هلالو دق ورس ر کب کیهان و رظنماروح؛هتساری
 رب زرب زودنمدرد هک دانا تل هک | شکر زو شکشدن هدننعصرب وژترب

 ةناخراکن لکد كمرک دنلابخ ءاک هلعح را هد بورشاش یالاب و

 | هوشو اسرفدرخ راکن شن هلوفموب شهالوا ریکنروص هلی هدنروضق
 نهناک * ی اعربعو نابسح هوجو * فر طلا تار اقا # هب اا شرخ

 سس ا ا ی ا ه

 aT aT سس .
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 | رامرات کازداولفع كلهام هدک دلبا هدهاشمیناوسن * ناج ر لاو توفایلا

 | بولواراوطا یراب رابعا تسد )بم یرارف و رص نا رکز رک كناولملواو
 شنا قا یابند نوت + رفاک نیسعاخ وک اله ك دقن کلم تسع( تد )

 | ترازو رافوو یکی هدنناد تودد هبهناود كر ۾ د ( رفاک نیسعاز هوس

 | ندبناجرب وترادص هلاکو لم ندفرطرب هللواربکب ندتلمو كلم لاوح او
 ید هلب لشد ترفووتریک هد رهوعو فح عاوناو هدرزو میس نرخ

 نسخ تیفک وب نکا لطاع ید تاقرب ندروعش دحلرد تولوا تسم هیس

 هعشمدنناذ هودا( یدشلنالهاذ ندناسنا جا نج قسودنک تدا و

 | .رونالک اترغ هنم دخ هناصلاخ دن لوو تاودو فا دصواتهاقیسا

 | رک ند دلو تناطف لاک هدنحا رم للا هن زن نکل تولوا توف ضرب تاذرب

 شما اتفس لث هلو دو ند:یدیسلوا قفوم هتسایک و لعع تاختصا

 یدیاژاواربتعم تباغب هدیرادجات درف دزنورظنتمولومآم ندناتمدخ
 هلفرغآ هی هبناسفن ظوظح ناع هعسروب یهلاراشم روما نایلوتسف نکل

 ران ذلوا اسعجاوز ءدنزاطعاوذخ | الاود رودنک هل رلللا زوعنس ایلک

 لاتفاو نها مو تفا یف الع قفاوم هدک ارداو لعغو قلعتم هراو دن کدو

 راک باس هوج ولا لکه هئ رل ا نج ادعام ند هد وادع» صاسعما تسرب

 نانه قرف هدنرا هنایمو رازا جور حو زارمسا مرح هد هنالهاجرببادن هلغلوا
 مالالا حشو یدنفامسالارهاتنط لوبناتسا یصاقراتسد و هوسناقلکس

 هژب ران[ عطقند هلج هد ا۶ا دتا یراناسنج یدنقاالنم خاسصهداز

 یزاوشمویار ترا دتفاو لضف باوصا سنج امایدیاراش وا نیراراتشالتتسما|

 راوشدزورمسع هنب زل تعط یرارب دتو رارغا ثعاب و ریاسخم هنیراجانرم
 هدلود لکد كعا راشعا دیسکرپ ندلوعموا ندندلوا راکشا یتجهلوا ۱

 یکارردا رادتا دمال کو هاکن ل از ت هنو هم الس هنزتبابا فداص؛ |

 تکوشلامکتسا هلا مازن>او تار یتساک تعالو توص هن مال لصاح ٍ

 ماطر ندیآ ماع او تفد دتعاعاجا ناسم جد هن وعاود و مایق هتلی ۱

 ( راکماخ)
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 ماف باب را ".درکنیفب یکی دلیپ هلو ا لوم امون ندماو لاک لاجر راکماخ
 هلمإجلا تماخو ههورکم دار مامسسا هدرلااوب نامهرهلوعموا هلغاوا

 یساه هرزوآت ترمسوب كر وصوب ارب ز رلب دلشاب هةوا مالاو هد دنای التسه

 ردکمو لالتخا بحوم هنوکر بهدیسانف هل ایهشاتس دیک یھب دلواربصم

 ید .اشان نمار نالوا ريتا نرد نادومف تج یدیا رهاط یھ هلوا

 هدنس هیاقهو ھعاد رکبنولوا اانا ند روز كاب یب هیافصو شدعیاب رد

 لوپناتسا هلل وا یس هلاس دنج یوزرا هب زاج ع ور یرلک دلب ارهبعت یاطخ

 ةنسروا وا دلتعف زا دقم هنرهو رای رلبحرمس| لوق هراراب د ضعب و هنورد

 ییدلبا راربصا هد هبا سف توش تعیب هلصیخرت هدنیاب كما ارتشا

 الوا مرزوا یچیدنلوا اهاولاجا یجد ام دقم اص وصخ یدیشلوب راهتشا

 هسلا زدنوکر کا نوک اقرب هد هتفه ارج هوا دل ربع و یدنفا سر

 تعجب دععو باوا بيتر هد راف اب ج رقم ۳ دسد اد هد هری دبه را

 هدنوعد رها لر ديا ٿلا د ییهیفح "هر ادم ضەل هتیعج لوا بودپا

 راسو ناوعرا مدا یاو ناشواطو راناشواطو هدنناوخو رایکنحو هدنزاس

 هناک دورو ناک ډ نیا هداب ردیور قرهلوا راک رد تاعو.,نازایهج عیچ

 راکبشااو رابمطا یی راموهفم (باب با هلیم ماجوتازب وناز هلبا را (ع)

 داح ادعا وک هلبلج هو هام هیات دنا ندشنایعا هس ورع كلام یدیارلردیا

 هدننعص كلنا مارنلا "هدمعرد نب راو زوما ه رک صن دقدنلوا باو

 تفد هنورهابیظ تروصیخد یسادعام ندرلندنا تع رع هلب راهاکعارا

 (ع )تولا تصخر هلاهناب ی زرپ هک دتا تسارف صم تبقاعو

 هنعدقر قم یری ره كرهید ( وبار دشیاک ناع هک ندنلوب لکوک یالواص
 هلتسودرا بویمرک هلوبه السا نورد ام دعم یج یدیارارواوا تع رعهارب ور

 شیدنازود و لفاع كبلیعاعمایزورمس ندا تماقا ېد ساره اشاد واد

 نکل بودیا قفاوت رابهظا یبکراراس هچرک هلغلوا شیکتیارد د جرب
 صعب عد دلوا هرزوا تبناح اعاد ندعباطتو ةاشام قعحو یه
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 | ندنراوطا همشد ندنغد دلوا تق دو س بایراع وجسم ندنرارمسا مرحم

 | هدااراطقیداوا مرجالاما یدبا ترصب باه >۱ درک قیفک ید

 ۱ 4 ودنک یبفام لاح لک لع نکل بونلوا دنت هنماغا ند رک هلْغلوا لخاد

 | ت رشاسم هتشءرورضااب یروما هما قجهلوا تمادن بحوم ید

 ۱ ت رادص ما یا یدیشعا تدوع تولا تصخر هدنفوزا هس هاهم

 | ناک هدرالح ضب راسو هدب ویا بو دبا فیقو یراوسزویجاقرب هلبا یهانپ
 | نالوا یرلب راوس هد رک رس یدنارار دا تماقا هل اهن رم نانید هد راناخ

 ۱ هدنندوع نیس هلسغلوا ییرقمو یرارسا مرحو ید عدفزا هسک

 | هاب ۳1 داهرف یتراشدا ید قاطوب هکشد تودل هیشاک | دحولریک

 | تسناسک رب یورمموت هک هرنا (ع ) یراتفر هدکر انوار زر رم هراشح

 | یراتعا قیقح هتفالخ بناح كرازوب و ردهراومهانو بجار هج ومصم

 | هرکصن دقدواصیزبرانوب ردالعم هلام دساف ضارغا یرلافا عیجوردقوب

 | هلتهج وب بو دیک هبانرج ارګ بو دنم باب هبهراعا شنی اوه عي هآ لام
 ۱ ردمجهلوارامراوراسنوکنیرالابقا شک و راحود هر هتف نافوط بد رعنع

 : قرهبکاب هک ارووراوس نامه دسرولوا نکس وسع یرومظ دناشرپ هلل وب ۱

 مرح هن کیدلیا ت اتمشو هیصوت دک وم ود زس هدیارا لا «نفرط |

 راب راوسلوا عفاولا ف بولوا تاع ضب عوعسم هداالفوا ندروک ذم |

 هل راتب رعهنب رافرطیرلتبالو فقوئالب هد هعقو هبقعبقع كنم رنک راسو |
 هدنسهدام داحا هدقم هسا راهناویدوب یدیا یدناوا تابثا هدامود |

 |. ىلج ضع هلی هلارادتقا مدع هک اردا یرارسا نانلوا رامشا یاد |

 | مدع ید هراصبا بایرا رهظم هیهبناعا تسارف یسهلوعم راتسراونا |
 رادربسخ ندنکلعو تقو خارمو تامو تاود تط هلسس رابنتعا |

 | یهلا نوطالفو یدیاراردیا رارمغا هبیروص قاشتا یشانندنراقدلوا

 (تس) یدیاردیک هنر راک داب ودنک تویعا لزمت هراسفتسا هسلوارضاح

 #دناب ب ره دلا دا بک رغ ل مج رد دادن هک دنادنودناد هک ننکسا
 ا اجر ی او

 1 1 و ۳



(۷ ( 

aaa ےک 

 قم ن دلا بقا سم هيس تولوا قا رغ هلو مش و تافغرع ةد هل و

 داد كر زو نکناهدقهسور هلکغا قبةقیفدت باب را ب رلقح هیلوا

 یرلکد د یدنفادجا ادعا هسوکن الوا یداتساو ىكاملا هلج هکلب و

 هل ارباو لامتا هلامند هجا د تولوا هنسک ناد هد رخوناتفرب جد مدا

 امدقم هدنلحاس قهعسورر زو ندنغد داوا ند هل وعم ردنا لالدتسا هر وه

 الاح كملاراشو یاعا ما رم قفورب كلنا وط یکی دلیا اش هلاکولم

 اصوصخو یاطتاو ماد ضع كا قو اس نالوا اقوا

 ك ضعب راسو یلاصباو لقن هقصسور كناركب نب رخ نالوارخدم
 عی داوا بحاو تع رع هفرطاوا كن تودنک هدنعص لاک او هدیه

 هن رک | رار هاب وانشا ل أم راس هلکعب نا ذینما هک اتدوعورک هلرب ناپ

 لون اتسا «دنلناوا ناعشهاعچ دلو ا لر دنا تقم سوقوفت هدعاراک هدرخ وډ

 قم ور هل احسا یناناب ی جک لوا نام بولوا باناهر ندنهاک هطرو

 یا دیه هدقدلوا هتفرا هتخوساشاب رادلع ,رکص ی دیش با باتش هنفرط
 هنفرط هیسور هلمح وینح هللوارک ذ هدنلگ بولا یوق رح هن رخ ر وډ زم

 هس وکی دلوا راف رک هب هیسور تکلع لامالام رک لوا هلکع | رارف واحلا

 رکناب هغو ند هراستاره وغو هرخاف هعتما لام اوز دلب الش كنادضه
 را هسک را دربخ ضع وند یدیاهسقا كلدسک كس تردنوا قرهلواد وعن

 یدیشلوب راهتشا هدانما لوا هدننب

 ( هلوط ل> اوس یرکسعرس هیجوتو ناخیارکر داهب ندما )
 هد وا توعد ندامطعنرادصبئاح هلی-ارغاو قوساشاب نمار امدعم

 هناطاسیارکر دا نالوا د راو هب ینافاخ هنطلسلارا د هدناعش هامرخاوا

 یارکولح و ابب زو رف هلبا یکلرکسع مس هنوط رهن لح اوسو یس ها قلب اغلاق
 یدارویاسک | هرخافتعلخ هل رومأم هخ رلتیعم هناطاس

 (دیدجناکس عاحوااب ع ون لاسراواطءا) "

 مولعم یب داوا ی راخوتو 1و لبط كرافاچوا ملر کا هد هلطتلود

۷ 
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 ید هتغاجوا دیدج ناسکس نالوا قاحوا ىج ركس هدهدلاشا تولوا |

 ۱ زم لاشمالانیب و یراتعاور دق هلس رفت و ویا وا ناسا عو لبطوع وت

 | نابعشدام هلغلوا موزع یموزل ید كن راص وضد قاد رشکت یراق او
 | لیجوصاصو یبهرخزو انا یسادضنک لوق ینوک ییجندیمرکب كمظعلا
 | ین هیداهجروماوی_افا یراقاجوا یرکسعر اس وراغا یاب یبائروطو
  تعنرط ضب و هجاوخ ماعسرذ ردع قوا ندنسء مزالعو:یدنفا

 | بولوارممچ هدیلاع باب رب دفا یرلظ داو. نوطالسمم اوج ضع و یاد

 ها الاو خ۲ یرللعو لبطو ع و ن الرو اطعا نداریک ت لاکو فرط |ا

 | هل یالایخ د ندز ون رمخاض واو لاحت-امرا رخا لبا لدل ورک تم زاد کتا

 1 یتباق نالوارظنتم اواو لاهداق هيیاض هلفهاو الا
 ] رع+وتورفیاهد رابدنفا ظعاو بول واو ےب واوضح الباب نجس دبع

 | مايقيارخحا نیر راتداع تطاس تکو شو رفدنارت یانثو تهت لو تلوجوو
 | هلادتواعدع هرفرخ وتو لس هنر الع هناهاش یءاطخو مالعاو ماههاو

 | ایک ارلعاح ها ندنف رط هیلار شم هرکضا دداا وا ی و هتس هح اسان

 ۱ ۵ یدذالوا ماعا قاحوا مر قر ةنلوا ابطعا س ورغرزاوب هر دنفاو
 ۳ تا ( راطات دن دج نانا توعد ) 8

۱ 

1 

۱ 
1 

 نیم هفناط ولقاح واریاسهرژوا ےدق مشرهدنطساوا كفن رش ناضمژ ام |[

 | توعد هنب راطفا لا باب هک رب ید یسلاها یناجوارانایکس دیدج

 ۱ ان رویه ودق رفت ك ترد هدیرل الف يکلتفح الواو رادکسا هلع وا

 | یلاعباپ هلت زو بب ز عاون]یراطباض یراق وب ویغاشالراناتکس شاوا"
 ۱ یو كرلنااصوصخ و و دسأت هکنوحو زاب دانا تیعجبتولک هی راظخا
 ۱ قبعبت ت ژرسدت ویأر هل ادامتعاو رط نحو داععا هم رلتاودو مهر

 هفناطنالک مزال ندتسامو هعاضد مدع هدراک صحا یراک دلبا راتعا ۳

 1 ۱ ۱ تلقو ندساصم قیص هلتافغو ضاعا نادیشسو تسعر هنب زن یک است

 اد لقا یرلنلوا هنر لا طسو كردن تب اکش ند صائم یررال اخ
۳۹ ____________________ 2 
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 , یدنه قاسورع زويد ترد یس ەقاطو رازامتد قاشورغ یکی زو و ۱ ۰ 5 e < . 5 تاو ۰ |

  رخواو رلکروک قاشورغكنیر درد سايق لن و و تاداح یتعللوق رلشاق

 . یتراک دلبا تفل هعفاشوق پونیک اعاد هلارللاش ج: رامو شدامرف تلکس
 . ةا رسو تدناسنا فرش ر«دآ تب ۋر ىر ەل زام داحاو فاتصا و عابنا

 "لرهدیک و تردق كالمام فرمص هّش ز یک تروع سا ره هلشط ر دەدا

 هلر,تبارتس ءداهون ید ةتسهفاط ی رکسع نالوا زاجل هودلولا لک رم

 قر هب وص مدا بوسک لوب هلیهانییغاط ورهندندمرب یرک اس بع یل !موز
 راقلزوتو راد هندسی راک ابا رعت تسارمج ندززومس قرەزۆ ناب راکو

  شلوا هتح ر نادصااخ میس هزانکیو رآ دک ود شهوک ردقزبویرب زدم

 تورأب و یسهسنک ماسعناو حةز رکب هزلنو و راکشفنو هبط واهادنوق

 صااخ مش ہو رزووارشهرکب هلنا راک دکننفو یخز تاو هلزوو یغابق
 ۱ اک او بولغم هباذعا هلکانو: ز و یطب ین روتلنک یکلاجیتوتلک وب

 . هضدوب نکیا زرولوا بو غم و لوتقم را هوش وا هلی سافا حر هد راک
 ةفناط يرانا یا اھو ر هل.طرع قیاودد هحرک رانا کس یخ

 هدیرایض و ندتغیداوا ار ند ران رولوا اکو قال هه رکسع

 هئ ع ماظد ن ز ونهو دعاسم یزرلاح ند راک داک ن درا ایات تا

 هوا دعا تم ندناراکرتس باولا شات ند را تعا مادارا هک گاو

 ی رلقا ماه یراک دتا رمن هزاب وش د یاضیاضو تارفن نایک صعب

 .هکوت ةنرلدمو نیت زت هلردب رش یلدا ج وشام ندنوتلا یک یر خ ماست

 هن رارزوا هقب ندنراک دل نیکعراومه.ا یزرعره مسج قد هک ود هنب رب

 رک اسعقبالرباس هروک اک | بوراص الاش یاش ور تزود شب ك و رب
 بانا هلاونا نالوا شدالاباسبشا یک الم هشلاونییس حس ناییلوا

 تلود نامزر قرهلوا یس ەر ۳ هتک ترمغ كنن رهلوفم

eرکسع مد 9 رخ یا "اش  Caاین لا مس ی دعس نکا  
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)۱..( 
 نالوا هدشدعتقرەلاص نولو رو E دراو هرحالاو

 هل ضیغو دسح نوناک شبا یس هه راطفا لوا نب رارک ج كنار فن یرصکب

 یدلباباک
 بعحاو هيفخ باسا ضعب وناضمر ءامرد نایغط تامدقمرک ذ )

 ( ناعد الا

 هليا تاالد الاج ناب ره: هفناط هدن اععلاناهاشدا ءام دق نامز هجرک

 ییالغ همر شود وناک داب رکسع ددجرهرزوا ید دلوا نابنسمو مولعم

 نایشات کب ٌهعاط هرزواییددلوانایعو لادتسم هل راغل ینالغوا یم و
 تعاطا بح ابص رکشار شهروک ملعاو هب ر هروک هامزو تقو رون

 روباطو ناینبلا صوص رم یرهق ودوم هفوسام فوذص بواوا ناک و

 تار < دی هجوم ۹2 اوو هغلوان راک رالادش دم یزادعیسو دو ءص

 ییکناشفشنا خرج هڪ دلوا نار دمو ناطداط مراد! ورشي لاکو

 مولعه یشا ندعلوا ناوارف دنع دنجرب ناکمالا عدع قبرفتو برق

 حا مو هلراوو یوب وکو هووسوف هرزوا نړ دلوا ناسانش ی راوق
 كنادعا رئ ڪک لود هدزهاعسر كنج مانارومشم عفاو هدنرا رک

 نع دو یرلک دلبا هیلک لعد هاب راوسرظا عطف ندنناک دا

 نوک ارح ینا راوس اک هد اوا لواو یکلا# نادوسو ساحو

 ناک الا a قوغو هلو ۱۸ 0 نایناسهسح هلچ ند دلوا بنر

 ہرک اسعمطتو م لداعم هراودنک نامزدعد تولوا ا روعش»

 مو)عمیرلف داوا بولوم هلاءوس شاجر حراس ردق هرحما وا فداصم

 4 رولوا ب اءاو ل د وطد ثعاب هر 0 نکیا ۴ ناهح لاوحا نی رع

 یغوا لوقو ندا ۳ هرزوا مدو نولاق هل چزاو ندروص هدلوصا

 دلو ار ءدنوا هجوم یا دصء(مالسا هرطد ىلع داود دول وم لک )هل ردد

 ی الغ هءهرمش هدد ن ۷ وا ۳ مس هل رع قلو ام ندا اعرنمد ناھا

 (قعا)



(2) 

 تحاح هحرک هغعا همرش ولد ندندال وا مالسا لها هدف دنلوا رىا ِ

 ندناطباض هم السا لها شع ا تقلا هلتیتسب رس لصالا یف نکا بودناس«

 لهآنرانا هقشب ندنکبداک لک دمو فا كەروك ىس هلماعم لوق

 هدوراشدد ند الذ هک هنارفن ندا ناو توی دنلوا من ندکعا

 لتخشرکسع دق ماظن لر هدیک هل راس سوب بواک مزال كار وت صخر هغااق

 نالاطب رسیلباف ضد نجلا یک یرادطوا ناخرالنفو ناشد ربو
 كماظن تروص همذب ر مولا یشان ندنش داوا ناکهو نکسم هلاراکب و

 ناو لوهجرونه ییاساو تروصنکلنابنسم هب هلج هجرکی وزا
 هلا لحن و لع ی هیعالساو هناسنا هج واهو منو ظعبد باوب بواوا

 یهد مالا توخ هلر هلازاو مهر یی رلتلفد هدد "هدرب سانداحا

 لرد هرلنا یععنم نالوا هدنناطف بحاصمالاولوا تعاطاو قایض

 ةیاس قر هلرقدعتسم هلمأت یهدناف كهردتا لرت قافنو قا ةش لرءهردتا

 لاها ضع و تم واوارب یلاعت هلل دم كتتسب سو تدمایهدیهاش داب

 هاذاعع تیموکح هتلمرخا یرلق داوا اله ورمندندمرب كن هبءالسا تکلم

 كمالسا لا لا كمر دل هرلنا ید دلوا تابصء میظعر هدنرلعح لاحت

 یرلتکلعو تاودمعخوا رغاو كيرح یی رل دی بط ت ءا ھو هیلبج ترمغ
 یللازو نکلبولوارمسم هلک ارو رورضااب هماظتناو تعاطانال وا

 هددنامح تروص تاعفدلاب یک دلب ا رومظ سکعرب صا اعاد ورن د هنس

 هلنادهفو تندد هدماظتاوتعاطاو قافنا دشالوا هدنسهعو نایغعط و ترف

 لکن م)یس دع ر کذب * وڏ نم ععطتسا ام ےملدعاو # ار زردراکشا

 هدننعص تعفنم هئ دحوم ةارغ هلذعا وا رقت هلا ( ترطایف هب یوهام

 دراسع ( ےن ومف موش هیت ند ( نکا تدابع نيد لالا هللاعمو هشت

 راک وراسهص دزناب زامدء قر هلو ارش هدنعک هلطابضارغا یسذفیطا

 هدناوآلوا رظن مطق ندنش رش ثبد> (ةوخا نو «لک ) قجتا بواوا

 بولواریکلد یخدرانا هلذاشاب هر ذکت ییارزواسعو واقاجوا لاجر مظاعا



Cf)» 
Tau رخ سا نا تویتر FUT a ararat ERATION سس سا تاسیس FY n 

 دیع رز ماکح هر رب ره من هد(ابص نص نم ر) ؟یداو یب رل فت رورضلاب

 یت اعر فرح فرخ یشانندنرلاوا ت کسو تک بیگ سس لنهقیس و

Sears 

 قز هيما وا( تفد ىدا هود * هر“ نواف نالوا تعد هاو هر هل چ

 ج زاخ هبالاب ور زوان داو لاثما هدسسکر ه هلرب رقتوب بودیاناب رط ناصقت
 لايم لرددیک هرزوا لاونموب و نانا :دراب*هلء امر نوناقو ع رش ناعم

 نامزر بواوا نانسم تانماو تدوم مدع یخد هدناب رکشلو ناهاشداپ

 اک ناکرا تا شاتکی هقناطنالوا ناهجرومشم هلماطتنا لاک

 قلارا ید نامدود لوا هعق دلو واتا ر نا ھاہسو نابکسی ءدق

 نایغطزورفا بچا هلن رادس ناهزا یدو ناو کد کز هڪ نم لارا

 نیکست هلسس ناصهنو تلها مدع جد ۱ شلخاب هفلوا

 لدیاک | نکنا مزال ترشابم بةعرد دن راماطن هداعا نوجا نایغط
 ها ظناو ناف رطر یو هوا مادفاو ینس ورندنامز قوح هتنوانوقرک
 روط.ضردعلوا هک دانا نایرسلاخو نهوهداز جد هت را هع دق

  یرلطب

 فاعضا ید یراتدالح یو زا مرج ال هل هلکت وب تولوا ناکمای

 ندرهداموب هن هدنطاسراد ج راخ رکب رفط رکسعلوا هلفَواناهماو

 ندنعادلاق ناوتو تاتی هلس هتموادم هناراکفالخو نایعدم نداتّلشا

 چ و رع هناصع"هلق هورز وج ورخ هیاکلا ندتعاطا نوناق فص ادعام

 یرلک دلی | لاز دام هلبارادتف الا یوق ءادعا هدناهاشداب روغاامدقم هلرب

 شروش تورابلاعشارب هدیکنا هدتنطاسلاراد قحاهرکص لاقو كنج

 لا هلفلوا لنو سوشمیخد سانریاسلاوحا هلبیرقتوب و لدبم هلادجو |
 نیسومأنوض رع دوق دلوایرومقمو بولغم روش ر موق لوا نصضرع

 هفولعو هغلوا ن دناب رهکب رورضلاب هدنعض تنایص ن دنرایدعت تسد
 یکی ایلوتم الشفو کل دعاقت یکصاخو قایجانروط دوخ اب قاقلرادت

 دسدایز هلوعهایقشا هکی دااق شاواروبح هلوخد هرود نه هورک هلکلربدرپ |

 یاوهیارجاهلرب یدعتدب "هلاطاایاععب هیاناعروافعض راسوتمذلها |

 ( سفن )



aS 

 هلوقموب رولوا هلیسو هبهژواحه* تو سس ليصخ ن وا یدعت« نفل

/ 

) ۱۰۳ ( 

 یشاندطوا eRe ۳ قرهوا هایش زین تل سا وعد كابر 1

 یالارب شمامحاوصرب ندنسالئیف ولي دملوطو شهامک ندنسوشراح

 ۱ سان بولوا ناب ریه *رعز لخاد لاعاو تفرح باکاو لابچ و لات
 تعانق هنکن دلبا نازب واناشذرب «دناویحو داج لکشمانصا دننام هاکد

 اشاح هلبعز قلوا نارك د زا زام ید هدنانساو روک ,تولادعت پویا

 تم الع شمن هلبانزوسو فک یخ هنعسج هل وجرت هزاتخب هیاس تنس تم الع

 یجداضمب و نامزرخا نادیانزاغع فب یش ع رش فالخ ةلکع نامه

 لویمالسا هلرابس وب یدع ار درلشلوا ناهج هب وا هلن دن رارا نه كس

 سورف ریس یک تناناونو ردا یالارب اظعاوذخ او ل وغتم هدنف رطاو

 تک )مد هيلع تلود هناسبول وا لاج و لاجبو سیاق نیک ولاشو

 متن هل وش یرلعهجندمهار ,و فویعار ةّسارب هداضتفانیح نکا :افر

 قر هنلوا تابثا هللارل هن رجل ناعق دل یرلفح ةي هوطخر ندنولتکاسنه

 درج ند هقالع و تق رح هبهب رکسع هقعاط هجرک | هلفلوا هانتشاو سوی
 ندنطورش ماطد ناسنلوادا مان وک د عف دوبیحد هنا لواظرشقاوا ۱

 نایکس ندفانصا نالوا هدنزیرکسع نع ندراهلوةموا هرزوا قلوا |

 هرکصت دنوبكرلن دا ےلعت قم راغ و كنح تعنص تولد زاد ىج ويلف دو اب ۱

 تراج معانی زادعدهرلنلوا شود یاب و یراکمچ هله دنا منت هليا داتسو داد ۱

 هرکصا دق دئلوا نالعاو هعاشا فرط فرط هلئامرف بدلوا لاح |

 هل وا هلاحا هکی دم هکبا ندنساسژر هناسرت یچ ظنت كصوصخوپ |
 هانی لأڃ لاقو لف نوک ابا هایش E ما سوقت هلبب رقنرب

 نا طاب زا لاح ژور. زاو نکیا هدکیا لاعتشا لیعتسمز وزب زوری هو ۱

 ردلاع> الا ع دع یرلتکر فح اسا هدیدامرسرامو لاعحت و بولعم هیلکلاب

 ن رلتصب و هعماس تلفغ تیفیک و تولوا لابقا لافغا تسمهل.نظ



)۱۰۰( 
 لرهید ردیفیک ج وروا هدلاوهارب تقولوا هلکعا لالخا یخد تاقرب

 لاقمو قطنم رک اذمدشب هقلج هلبابحا «درلعءاح لاوزلا دعب هدرازدنوک

 راصحاود>یب ۵سلقن يطأ لوانت هدراطفا توعد یرلماشخا تولوا

 یرات وف هيفا د دعتمامنارک و عص ره هدنسانئارارسا تیک را طة الا دعو و

 قرهلواراود یک ر ایس بک و ک یرصق بناوح هدنرللا دعاس نیيس نارملد
 یدیارونلوا را رهاو هعاضا هل “روب زان تفولوا ر دق هشد هحواتعاس

 شوا كرادت ندیک نالوا لاسیخ هاک هلک "هد امایند هرکصندلوب و

 قتاودا یراصحروع كره دبا: لاصو شوغا *هدروا یعلط هرهز ؛یراوح

 تفاطو باتی هرکصت د3دشلوا لاعتشا لد هنب درد لاما دنیعطنش

 هک (تبب )تولوا تلعع كا و باوخ قرفتسعوتحار زت رسا داتقا

 راوارا ساحمعس هل مدروکر حب Ee ڭم ىدا مرک امرک یعج هل ) هئاورپ

 سان سانحا ةمانعلابط صوصخ اب یدیاروناق لاعسح ینومصم ( هلاورپ هن

 تعاطاو تعالم هدک دروک تدش كاردا یب كارتا موق .N دما وق

 هغی دلوا كالا رارصا هد هناکرتدانع هع دال | تعال ءو للذتو كغارا مطا |

 ءادعالا لع هتیلغدیاو هتتطاس هللامادا اناد هاش داب یراب هلدوفو مدع

 تحاص از دوخا تود هن رل هلاکو ۾ هناسع E راوطا كن رلت رمض>

 هدیدج رک اسع زونه كز هبا تک رح هلمحولواو راظتنا هنن رهناهاش |

 نذاهتدوع هی راتالو هلی هنا رر نیل وا غالبا هکی زوقوایجرکت لقاال |
 تادوع دهظدالم الب هن راک دا ناتیعا شک یکسع نیتسا تصخرو |

 قدر اگزوز بیا رخیرلف د)اووادصف او ن اوفا ی لو دا لا ااو |

 نالوا راسبتعا نیمز هتسب فص هرزوا یمبدنلوا اعا ید هحعذق» نکیا |
 هدقاوساو هقزاتش زو بب زرپ هلماعناو تافتلا ماتغا كن هد دج تارق |

 (ادا قل ذعاس نج نم ) ید یرالوا راضفا شسورف ه هرفط مس | )

 es ما اهناون جن یاری کت هر هشدار ےک هس, دعاق

RF E 

 (رومط)



( ۸-۵) 

 (ردق *هللرد هعطع هتف رومظ)

 هنشاب ورب ندنئادحاو عضو هدنفحیغاسوا یری اشاب رادلع هکنوج |

 هلذلوا التارب بب رق هنسهجرد لاحت یسهراطاو عفدوالب موب ر شعاموق

 ناوعا هدفاکاّو فارطاو وریئدنرافدلوا الت اک وب ناب رصکب دید الشام
 یلاخند الا و اکتشا هلیلاسرارلمدا ردنا دانا انا. هحول رک هتب لزاضناو
 نيدو هن راشا نانعع هدازناساب ندننادناخ یرصکت یشا ندنراقدلوا

 قج ور ندنفرط اشاب سد ردا رعهش هلناونع اشابالم بولوا یبلاو
 هرکصن دنصخرهرانایعا راس یخ داسا را دل هلذعلوا هارا تکر حر هنماع

 شکر کسعو رویغو روسج یکی دلبا انا دنا هلن رک ع قر هلو ا یک |
 هعدعم هنس :ظذاص كفعسور نالوا یهاش یاج «دعاغا قاسشوب

 هدقدلغارب اینو كت هللا هسسد وب قر هنلف ر وب هلاسرا هل رک |

 ورندنلوا فرش ناتضهر هلغلوا اعور ی دلک هروب رف توق كقد

 زارسا تب راد هرازو امکان لتف ءدنراالثف یرصکی صب هدرا هک |
 سس یتراکدلنا راسظتنا هتصرف لف هلفغلا ید دلع نایسجرب و |

 ردق هلل هلکعا راصناو ریزو هعماس شاد ثداوح وب هلا راتاو

 اشا یلیعقتع هدنلو ناو د هرزوآ مسر ےظ ءار دص یس ےک یلاصنالوا

 ترفو هدندوع بوراو هراسطقا هنخانوف مالساحش هدنسوشرق یی ماج
 یهدنناکر هسات سانحا نالوا مايد هنساشص ناسا هرزوا ماحدزاو ۱

 دصق ءوسرب هلا هلسو یخ اقو كنکد هب وسلا ییع هلنراشا هرانابکس |

 یرلیجربسیراک دلک تدار بوم رکن وجا قع ط اخ یشانندژارما |
 ءا ےک لف ءاش داب ور رقنهدنا بولک هنا دیه تآ هبا ناک شرا دقه ر اردنا ترض |

 تدوع ندنفل دلو ارش فیحازاعاونارباد ها هک هع دق ت دام ةا هدنت صال ذ ارا نولو اراقب هروب نوبیا فب رشت هح وارت ةاولص |

 وع هبلاع تاب هدعب تواوار ناد درب و تد وع هن اا ه دا بت ۱ ۱ ام هلاد د كلا وار دف هل واسم



(arme) 

 هدندوع رابطوا هګ دعم نکلرط كلا تعجحر هن زب ولر ید راذاکسو ۱ ۱

 هو مذ یی هبجو یرصکلزنک | هدیلاوط وا ریبکو ربفص نانلوار دکتور |

 ج زج بجوعالبو بر هل وډ یزب بولوا رمشتنمولهرب .ولهران هثب رل هناخ
 ماکو مرح رد هرذو نکیا ندمالسا لهازب یدلک مزال ن دنردکتو

۱ 
1 

 2 أ

 یناکرا كتلود و نید هل زوس اخ ماطر هتشاب ولش لر دیعزنس وک یس هلعاعم ۱

 زویئساقمر دلا هتلاراقارا یافعضوا رهفقمردلاق ی ولقاحواوااع نالوا | |

 ردقح وار نالوا هدنناب كنار ر دمز ال هز قم هاب و قوروق هر هرک صد دناود

 | هفاک او فارطا بةعر د یتامالع ین دلوا رفتمایلک ن دمطعار دطساب

 ۱ تودا ملح یهاشدایرب هلل ارق ورج تواک یشادودبغر نکیغوب

۱ 
۱ 

 | بولوا رشپمرپ و بلق توقرر صوصخوب هیازجا بابرا هلفتلوا رشت

 هلا تاتداوح هنوک اکتشاوددزب هلبتالک !ییکلب رصکی و یر لیس اک ازب ۱ ۱

 أ

 ۱ زیات باد هر رو لعف ا هدرلالشق هرزوا یییدنوا اعا اسصوصخ

 ۱ روش "دام یخاو یتاراک رتس هدور هد وا دح ولت و ارحا تادهاعمو

 لوا باور لع هک اصوصخ و یدبا راشم اهم مدا هراقک رادعم هل رللتا

 1 هل وا راربعاو ردعت س وو هن راف رش جا رم یراوطا را داغ والو

 یه! نالا لا ندا رابتخ | هلب رلسفت للغ یراربضالا بابوم.عدقووط

 نکا ندناراک رس هزز وا یزارمسا ( ۃدیکم یه افخا ادعالاریک | هدانا ۱

 یرصکب لیعل | دعد هند رط قاحوا ےک دعم راک داب قطب بلغتمرپ مولعمان

 شا هلن اراعشا ةح ولرک هبد ردرادلعوالک و تیت ا وک قم وا عفر یغاجوا

 تودا داشدحا یرلیعتسا یل یر هتسوا هطروا جاقرب هدنسالشف تاک ولب

ِ 

 یچزوفطخ د هجک لوا ندنغب دلوا شع اراد هلعش اهد تاقرب ی هنتف ۱
| ۱ 

 رخ اوك رت ج دزور د نجود اسف ك د نیست هلت هغ شنا كنار ےک ی نامدودا ۱

 (د اعتعار)

 هژفح هيم هژیعرح هشاب هلغل وا ید وم هد دحر کدر شکن هرکص هسر وئلوا ۱



(A: N» 

 هد هوا رعا تنواعم هاو نک« هلت س یازفنت جد کلم اا

 هك دوما بععرد زد هاععا هنر S> A ادا دادما ید هفرطرلوا ۱

 یسانهدب راقد ل واد اضتعا وقاقنا دن تس ارح هلع-ج را رک غ نالوا به ۱

 یرلتفتدا یرک انع تک یاب تنواهفص هاغمردخلا هتناعسو قعردلاق هعانا |

 رردان را قن رح یر وات ےک هدنزلتکر د4 لاعبا و هس وقاغاو تعاد طل |

 فوزۆاأ هلن شر ود هدلخشر هسر دیک دهن زد يطعار دص رک و كمردتانط

 راب ون تذاک هعق ر جاقر هدیراوص شسدترد تعاس نوجا تدا لتف

 نزدی تقاس هرژوا [یرلتداغ تو دا نیعاتشا یرامخ قد ردت هللاسرا

 واس هنو هدمظا ز زا هتیخد هساراد دلایا ترس و تک رخ هل اراهلوط |

 تتهاس هدنزاق دلواس وب ام ندنروصتود یدلبا روہظ ٹک رحرب هدنل روا

 نوا یو قرف یسنجانو سنسح#و تکرح ند الشق هدنروصقدب
 رولشللوو مدد رلرک تع مطاتم نعد هل طل ر دحابص دومعم هدنراب

 ادتا لرد ا تراشاو نمر هنت رار رب هلبا هیطمل دام یراک دل اریعد هل وراب

 الکءو تست هرزوا ییددلوازب دش راذک هدنلح هلر تعج هنس وق اغا ۱

 رادهباو هل اضا یر : 3 ندنفلیشاب هط وال ولد ر زوژوا هدتف وزا هلبار ژوو

 فلکت .دنحلصع یرلقدلوا تع رع دن راک هیاغا یطصم نالوا التعا
 هدنرلک دابا تفلاختو تحصد تروص*دهاسشم ندنفرط بودیا تیعم

 رفاورب سر یمادک لوقو تکجج هیدراب رازه هلاردغ حب ی هرامب

 اړ ضو توص یب وراپ دابا تع رع هتفرط یلاعباب ندنا بوغارب هلارکسع
 ندرمک تاب هدنفرط یالارصق هلرب هطاحا راد اما راد یبیاعباب بولک
 یهدنرز وار ود نع تاب قلع س ده واد اما هدلحرب هدنراوج ینالوقرایح هر ر

 یک کر < ورات یاعلات ندا هاوو هلا یس هطوا لاعردص اک

 ندز ڪند و ناخرعص «دیلاوطوا صعب و هغکآ ک کن ر دق داوا لعتشم

 هنسو دک افا هنا ثب داوح ضهب ویفاروارباد هر هتفاد ی راک دانا ق اصلا ۱



) ۱۰۸ ) 

 تع رع هنو رط هردا قرەلوا هدیهاشداب ۵ ان ° رکصددلوا وااو ءدافا

 یک کرک ه رکسعماسظا ؟هداموتود دیدم هلعج نب رکا ی امورو

 تمالسیاح هود €1 هه ندلنا ٽُ اا ام دل وا ردقدبحر و ت هم ۹

 تلقفغرب زوندیا ارا قساقدصا وابحاو اعاو ےلعت تاعف دلا ن دااو

 هلیحوک هنوگش لاوح | هد رانا ی داوا لغت هلرءاظن لب ما تالوعت

 قرفت هدفاک اوفارطا هلنازاب لبط برض ندورحا هدقدلوا لاو عش یع
 دادمآ هل-ج و ظاقا اب وک یتزر هردت كم اتر نالوا هد: کار و

 رب زونه ندناهمک ان هثداحو ید دسا یدلا نفاعلا صالح داو

 هراودتک امدقمو ناشد رپ و قرفتم ناثسلاع ردص نانایکس نالوا لفاف و

 ناشراتبس اعط راد ةنکح هلک مزال تکرح هنوکه نو تایلهارب مج
 هراک تىقاعو نادر یراف د الوب ه3 رد ے3 رو س وه ندنشن دعوا

 یررعع ندتناعاو دادماو نانان یرارادتقا مدع هتکر ح هلعاوا نارکن

 نانلو قیعم دوحوءو نالوا مزال جا هدقدلوا ناستسء و طعاردص

 الص نابسسا دوحوم هدیفصا لیطصا ءلبا نارماد نالعو نایکس زادقهر

 رک او رادتا هراذک ندنرلارا هت ییع هل ام رع ن دف رطرب وراوس هراتتفر

 را دتقاو عبصشتیرانا هلقاعآ|درنانکس یکو د ورمشیط هس رولو ارم سیم تءاللس

 هسا ندلوا راتفرک هرایغادب هدننورد یسومقاشاب نالوا راص> هل دو

 ضع! یتروصوت بولوا راوتسا یاررب راتخاو حر یی ها راد هک مه ون

 ورن دهر هد هدا رل شما رابخاو هدافا هنسودنک هداننالوا رایشاب لولب

 تویمهو و رارد هللاراستحا هر دن و اشاب رادقارب نانلوا نظ رامقو رار

 جا نمس ۶ 0 وو حالس نّرتسد ھ> رک ره, درونلوا دادما هزب تلا

 ینددلوا ناکعالا عدع هل اقم هم دار دق وب هلا وعا یوزر كب نکل تولوا

 نان رکشل هعشهدکعا كنج ندوص و ردقهدادماندما هلغلوا نایعیج د

 لاخدا بععرد نیس راوح هزار که دنه رح یس و قاشا ندلجا یعددلوا

 ندو را هلرب لاسکتسا هلوخد هلا ینالع هموق ره نرم یخدودنک و

 ( ریش ابهر



 و 1۰٩ (

 ) مش م a Ep هولا وو برحرش ایه

 ې رد هرو نم هور ک نکل یداوا هدکعا لاصداو لاسرا هنسداو

 یفا رطا كتو واع اب قاغا ب ا را ند ارشکت یترلتبعچ داوس هلفاعلا

 ناز ز تحد ا ید هوب 4 كڈ داور صحو دطاحا یک ترغ 4 هطعتم

 تنایص تروصراه طا هبهداب ناکس هلر یصق و هطاما ها افطا تالا سهل

 تب ارس هری هة یب رح وب و یراتسارحو هظفاحم یناربج نک اسم هدم
 لفن هو تاج انالوا هدیلاع با لاصا كر هدلولوا هدرکتحار نا

 عنم عقاولایفو یرلتعداع هر باکترا تعشمو بع هلو دلو تاوتا

 .دراق رح دت راس یرلتربغو ماعا یرلک دلبا هدنصوصخ تیارس

 یفاطاشا رادلعندنسومقاث اب جا بودیاتلالد هثب رللامهاو ه اسم

 لاعبا ندنفد دعا تالرک اعد دهو رک لواو یدءژ هرانافح هدفا رق

 هایشا نکا ناه وود نو. هدّتنا قااو نوسان هشاا هدشورد

 راظتا یاشک هدید همش راتاو را ما تقو رادةمرب رهدیا یدصت

 لک هلسایفو نط ند هیمالسا راعش ینامود ترمغ یس هقرفرب راب دلوا
 هل کبد تك بولوا لفاغ یکی رط ربل وا هنیمب ندنتفیقح ةوخا نمقم
 *ل راوط الا ب رغ مظعاردص هدیهورکر و سانشان یالار لام هنغلراو وخ

 باغ ی ات وطروذعم هدتیعبت هماهواو هسومو ندننانکسو تا کک
 حالا یاس هدایو تلا ساندامنآ فرط ف ضعب رول هل روک

 یفانک اوفارطا لرد ا تقناسم هت رار رب هدتعراسم هقاصصلا هتیعج لح

 ترک یاریذپ تعوصخ باب را تیعج هل را تک رج ند هینیطتطسق
 هدکبلک توقا یک مرعلا لیس 4 ورب ندنسلوح د زاب ناطاس ندفرطر و

 هه هشچ ینغوصو یالارس صف اصوصخ یاعباببناوج هلسوفن نالوا
 یرلریعا هطروا ضص! :(.داننا او )ی دلوا تارق ۵ ةصرعیاع هنوغیرغوط

 یانوف كن دنوا باغ نراك لات واب ولو | دات ثدحایا وا عقر هل ارعا زار

 نداوزا هد ریارو«ت ور ھا یوم ینراک د اباد احتا تابار قوس هو رط ۱



 ےک ھا

)۱۰ ( 

 هدئعم هدک دانا تراس هے ڪک هد نالها ئ لدو رو تفاس دظاولاب

 | هدنزلکد با نالعا ییفا دلو یرلاظ رخ دننب بو آوا ناب وجيرلزابکسناتلوب
 | ناتا هدرا خا ركل ناخ لاو نانکس دو سا هلکرعا ناقنا ید دل یوم

 | رابه ان فج هیلواررمطر هن رلود دک ید رار وب نهو ناښ وهدافا کی دنا

 | نز كيلل هني راتوعد یب درلناکس و ت صخر ",زاو ردا ےک هل نا نیاتیمطاو

 | ترک اقص هب هاخ ناکن كرل هتسوا بودا تد وعو تک ر هيعمل اب وتاج |
 هردو یزلیفان مانیاضتم اب رللوا یرلتشماو .شپاسا دمعتموید نکناوا

 .رّوماو یناث قش ( را رادرفد )ی دا وا تقد با اعضا نیا اتم باا تو وص

 | ندهعقو رو یدنفا خم نالوا نئاوتع روشن» یار یتازاضن هداج

  تماشوریذ هج نا وا تنروصو نفت راک ما ضم ارادن اتا لوا

 هوتسج نون دلوا لتعا تلیخو رارف !هلتفایقرمیذت هلرب نعس ,نيعحهلوا

 را دنا تدوع هس و ندن کارا هد دنا اشک | تف د ردق هره

 . مودقكي ا2ی رو هلس هلاخ كننادفا نيس زاذرفد ید اوهوزکرا

 رال اموت ف هفرطلوایلرد ال اوس ختم هلن العمل رخ هبور کا تو دلا

 . رایتخاو حر ناف افت و تغ تع و رار وار کلم لع ددم ی دل وا هد هسی اب

 اغیرازدا تسداعطق هتسایش او لاوماووهسح یهزاخ نک امآ هلا نشغا

  نامرح ندنکازدا هد هسوا راب دلیاوپ و كل هبت نه هل ره قرعیلوا
 | اغوا یادنهک :ندیاو ران دلبا!تخارفو كزت واک رخ ا اویو
 | یرلک دلبا تک رج و مز عۀ جو هیج ون هنتعم یل هناخ كن دفا قر یظطم
 ۱ ییصوصح لس یرلناکم يا یک ئ دنوا (یلافیجد فيلا ص وطن ود رلاتا

 تیا یداووازرهر هلب روصت تحارو ن: اید ااو: تعال زید ادعم

 هتک و سانیتسا هخم ارج بو داد ورو یادنفا نیش ن کیا هدر کف قواد
 ضالج نادلاتفو برح لاج ر رش نوچ ازار دک د لباروزش و تش حو عف در

 ره در تلاد تات نن هدرما ضع هسنتروض هل افمو لاحت را اهزو

 | یدرحلاعموب هلمع و دلو اید اما نطص«ینایعا یوکصاخو لافعا |

 ) هلع دص 1



61۸1 ( 

REساب یایتالوا نو دنا لاو لادچ تناحقوس  

 راک رد هنابناکء رطاخحول یطورشودوبد كناوعدوب هلا ی التخا یهدنهذ | ۱

 2 | (دنرتوقمصعهل لاحزو لاجر ترحل هن | قلخ( تب )ن دنع دوا لاحت هکبعا | ا

 ۶ نانو ایم رو ااو واک ارس اا ایک زدی كاج لمافیرد ام ۱

 هندي لاتو نخ ترشابم 4 نوار اسو عاببناو نانکسرادقمزب |

 ۱ ترج نالچ هدقدلوا مدعیا ری دت شا فض مدارا دهر ندنفرط |

 | یوزا هلداشنا تارا دباقایعا ان ابنا هن دصاققرط یولوید ]دنا ||

 | بويعا تعانف هعیضت هلکشنو هونا د هدد داو ادا دا نم ۍرلټج

 | سالتخا هدنراوج یسوبقبوط هدانثا لوا تعج زق ندنااغواح هناشرت ||
  كنهروزر همان اونا نکیل بودیادآ نمت دش تر واط هنارا هل وط یک ور دشا

 | هلل( حتما تنالآ عا ون رو هاخوا ن دنس رمز نر دنعاقتم و وف لاب یرفک

 . عضو هاک یک هلذلوا یر مج یک دل وق بولم مپ یر ناو

 || لاصهنره هله كرد ےن لا عضو شد راقهلتوزاب ی" و عرب هنر

 | ردق هنهیوتق كغانوقو لصاح هبلغتروصوب هجا ابم هب رک وشو ھوا

 به ss ESO n ras و EDD An mah < 2 و ی

 ۱ یدل ړارا ڪو دو ضداصما هایم تل :لس دم حرا يدا هود داوا لص اور,

 . هداژراک باب را ءورت رپ ترابع,ندر دق. ییہ رز اوژاداب و کار« ندلجل, |

 . هلیازاصایب تابرجت یکج هدیارارفب رازق ل دین لاحیاییع هساوا لباتم
 | بذاک تیعچچ لاک ر الا لتخم ناک رت زوم جب یکورہ نط نالواراکشا
 | اوکه باج مرد یتستنوزو ناقهدوربجتر تاذک یادو را ندنناونعلا |
 ۱ | هتي راما دفا دعاش هلب رالوا ناستو نازرل ناوعاو عابنا هاوعم ضع هلنایکس |

 ا روی قاتلا هرلن سل وب هدییجراخ بناحرمشجب ازو یرابنایئاب رطروتف |

 . یزارفندوبق دراو لزاز یاب یاب کنن دنف نیس ادق دلو ا نادا غ یکی داش ا أ 1

 . ندنعابنا هدراوجلواو ج ورخ ن دم وق پان لر هدا ليت تاج قی وط
 || ندرانلواواسب و سن نره ساب زا یودع عبطااب یک دلباج ولو هل مع كن ۱

 لک را مظا ین ارضا ةمزال دمزال هلارابخا هرایغا عج دودی اا ۱
٩ 
ِ 



TK) 

 هدو دلواراکناز یدابا سم نوګالاصدا هنسوقافاو راتفرک هنرادب

 یسالتنا «رهجو راکذتودادعت یسهنونظم عارج ماوعلادنع هدهاریانئا

 هی وبقو رارهاردق هنعماجاشاپ میهاریانادوبقناشک قرهاوارازاراوخ هلس

 ءرکصندقدنوارامدهرادغ هتنک هدلحوا توبلاق یرالمح هکمروتوک
 یاغا هاب هاکشدب ورمشتردق ه سوم اغا ره روسو ریش دخ نسرهنعانا

 یهدنفارطایغاب وق كن دف | قیفر رلب دلنارشعت هل ذم لاح هدشناب تالوتعم

 دعلایموم ینددلو_عاسقا_ هلعارت باب را ماعضنا هک دنک عاقجا *راد

 نهربم یر دو مدع هدنصوصخ هل اسعم هلغاوا تسواعو تزف بجوم

 هرکصذ دارج امو واضق تسد ملسدییاضر نءادروربطلاب بولوا تثعو

 هجاطتح كس هاخ كر د ااهرو صالخ دیعا هل !اجرو زا تروص

 ضرع هل اراص>ا ییحاقرب ندنرلس ونفقیرصکی و الا بای حف هللا لوزن

 هلاوح و المح یولغ هدانا ید داوا التیم هنس هم او قلوا لیخ د هءاحوا

 .,طصع ینایعا یوکصاخو انفاولتت هل ا اد مولطءو شکنوب ز فیس
 ازغوا ی ها نورس و نورد هرکصندک دابا.فو لرم یا« ید اغا

 نیزا) رلیدلباارحا یتلامج نیما هلبا هللا مرح ام لالا كره در دام

 هدیجراخ تعس دنر لخاد هرزوا هررح تروص یظعار دص ( بناج
 برفت ندعحا نوسوک تاثر دو هرصعتفو هدلاتفو هعفادم هژرلنلوا

 بح یی هک ذرمغ سوم لخ الم هیهیلعاج تربغدسالا ءا دندیادا مع

 راترکو ذخا هدیلاوطرا یکیدلبا سوبأم ندناح هدام هلا یرسا

 هل اید رطو بواوا دهاشم نیملایًآر هناراکفالخ نالوا هدراظتاهکلبا

 هک اهل اتناوک و ههزاق هدو داوا! سوک یح هیلو ارس یم رفط هملاراشم

 كفت ند هج رفلوا هلکلد ندانحر یود نر توراو ندرلفرط

 روصت ناب ةع عمر هطرغ هج لوص> یتروصقءهروا هلئوشروق
 تی راق داوا هدنک راد بب رنا یک كناوک و همزاق .دورشط هلفملوا

lo ۰ ۰ EE 3 ۰جو"  

 . هودنک یربدنو ضرغ هت ور ند رد هجرف اشا راد هدورحا

 (مولس)



CUYD 

 ور ن د٥ دوه هدک دلی ن اعنا هدنفج دیلاق راحدعشب ب وا نابن مو مولعم

 | ناعذا ییکیدلیا برقت یتقو كنارجا ین هناریلد تیننالوا یتاشنرظاخ
 مرج ف نالوا ییعهدوجوم نکل تولواناو> هحاهدنسارحاراک رخاو

 كما ناماو تمالس نعس نيشن هد وسا هع دقم ینالعو یراوحنایصعو

 لرب نالعا ینیکیدتسا مدآ جاقرب ندناطباض بودیاادن ندورحا نوجا

 هدنرلک دلا تازتقا هرم باب رفت ج اقرب ندنفاط یحعللوق ورق شاب وهتسوا
 ررب رر ینالعو یراوجادتا لرەداس رسا قئروص قلوا لس ںوقبج

 هرکصن دک دلا نامدود ضرءناهراو ناطباض یدابا عدد و هلحارخا

 یعدنک هلیطرش ثماکر رضرب هعس# بودا باطخ هجو هلوروب نم
 نوجا قماعاوا دصو ءوسرباکب نال اخ را نکل مرحلا ملس ید

 یش نیس وا یشانهطوا تکولب یکاقرف ما ندارن لصا نګ

 ما ص ابتو شراب هرامو یم وب د نوسلانداروبیتب بولک زکر دنوک کب
 | قوشرپ كر هيد ( رونا شاطیلارغلوا مدیلوا هدقاتب (ع)یخدرلنآبودپا
 هتسوا 8 توو رلب دلب اما دقاو لید ءدلاسرا ی هتسوا هر تد وعرورسو

 یص تولوا زوس رکج وارا ۵ بیال نب ےل لوق دفن رف هزوردسد رک اشیا

 بوراو هلعادقا مادقا كب ر یرغوط هنر بوصوزورب هدهاکتمج

 رانالف ناخ تلودهرب ند و رحما هدک دانازوکر و مایق هد هګ رد مادق

 ایلک ردق هدعش مدیالوا كج هديا دصق ءوس هزکغاجوا زس امدق«نب

 تلود هلسس نکلالتخا ودنکسنکل نسردیانط مدیا یمرمهدیاوحم

 هب هلج رککی دغا لوبقزوسولر درب ج” وزکغ داوا كج هديا بارخ یب هيلع
 مدلبا یس هحالصا یزسوایحا یزکغاجوا رس هنن نکیامولعم

 یدعشمدلیاناسح اهم وب سو مدردپاب ریشج هزک التف درساصوصخ

 تنایخ اکب بودیاد احا هلرلنا نکا كج هدنا تفلاخهرارباسو تئ وا هماکب زس |
 هلا ےلسن نس یعدنک بودیاد اغعا هن دمع كرلتالف یک كرسنرسردپا ۱

 | تربغ نیص>و نصحو ممردیا لوبق ییانشود نعط ردق هنماسیق

۸ 
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 مر تیک بوقچ هل هراسنخ | هتناتبح هکلمم یک تروع ندنءاصسو

 مالک ارب ساب و بطررناد دنعلو بس وا درلنالف هرب سسر ول هدیآ نط

 ِ لیکن وت ز هناد هناداتساندورحا دن رغا کنشاب ةطوأ یهدناب كنهتسوا

 | ىتنم ندنسهلناغ تایح تن هلاودد هدکد ناقشع نوشروق یلغار

 ۱ نالذخ ا داتا بقعرد هلکهزوح اش وف ترمعیرعغ ب ولو اه د از او

 نازادع یدلواناور هغلوا ناس«*هدخزرب ماعرا د هدنامدودروغواو

  عدقبآ دولاحمرفظ هرات رط وب سب یدلوارمک تلف كنفنو هبط زاوا
 سد هکلبا لاوژو ردغ تسدرد هلبالافغا تروص هرزوآلالخا بای را
 تدیهر ریشرت شفاامق هبهراسعم نکل بولوا لاع> الا ے دع لاڪ نیزادعب

 ۱ نارمش مسوح راخ هسلاقلراو دن رزوا هلئروص وب نده دلوا نام و

 هدر سکر ه یکی هدرارفس بویم هشالق هک ندنفن دلوا ناب رک

 شا هک | نالو یز سرس هدرلف رظ هقرا هد رایضم؛نارسندقازوا

امرجو سا هامدود ناطداط
 1 هلتراشا هرم داه" مز هدقدل وا ناباغ ن

وکس کو و روک و همزاق مدازول جاقرب
كنرح هلا هد رخ تالا یک كنلوکو 

 

ھ٥ ما هورز هلند ر عضو دي هاطر و ناداتش هن راقر طی ۱
 ۱ لاسو د ج ورع 

 |هلنوشروف كنفن ندنرزوا هدق دلیحا هجر فورا دتا هالا ل اعا دنر هيف بودا

 هل هدنا راك ماعاو ضرغ لیصحت 2 دیلکر ضرب 4 هرودنک توروا

 | ندناراذک هلبس یاهو ترعردقو و راکشا هیاشاب را دلی رلکچ

 | رارکت وید هنلوا تناعاودا دعا ندفرطر دیاش هرکصثدتدم دا: ر

 | یندلاق یسهدعاسم كنامزقنرا هکعارا مما یخدتقوزارب هلباراظتنا

  هدکلوا هرب سو هلت ولان کل تولواراکرد یلک سا نگر طظ رهو رادیدن

 | گرما دل با < ضو صح ون ندنعن داوا راع نان انا ولمیارسات

 راثلا ) تولوارارق دوریص اسارت هدقداوارامو بس
5:۵ 

 (الو)

6 Po Ap یا ANNO AOPOO ANTS 
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 | توران مک دوحو«هدنناب نا سههلرب رابتخا نس هنارماد *هدعاق ( راعااال و

 | هقعصراساتمایق از ارمکریک اهلا هدک دلب ارانیاشلا هلی دهکبط ه :اراو

 | هلباراحاوبارت یکه دنب رقوراوجو بناوح نوح ةة وراد دن ران تشهد

 ۱ نابریهیبی رقهزویشب نانلوب هدنرزوا هلک ارا دتاهدوعص هام” هب بن اج

 ۱ راعحا هم دص یرلناثل وب هدنراوجو نارب یک شو هداوهوح قبه نارک

 ۱ یدلبآن ابر نمک ایکس روا لج ید یسادعامو نارب وو دابر

 | مدع یمظعازدص رک اسع زواوا غالب هردقكي شی ترد, هدرلاشئاوب
 | نيحو ناکسا قرهلوادشکهو مک هداگنابسجرب ام ده یسان ندطابتح |

 | راتراسالواو رتراشاقحهللوا هروک هساصتذا هو دنک هدن>اح

 قرهئاوا ناب و مس ها RE رحیراکچ دبا هک رل. ہجوم

 اظ ضع و ناشار و هدن کار هفرث ه3 رف دل و بب رد هدورب هدهبوا

 ناهشپ هدنتح ارخا تروص هسزالوارحه یکی یب دلوا ہد رار بواطم

 نیح قر هوا نایددید عضوو رکسعناکننا هن رار غال وب نالک مزالقزةناق

 نوسلوا هلتعاشاوقب وعل لفاالدوخا ترداسء دنعن هو عطد هد اّضاوا

 رونه نوسروط هل وش ییبدنلوا تافغ ندنراصوص تعداد لیصح
 دمو نکیارزدیا تروشممدا كب ر دقو هننخ هاوا نوځش هک لوا
 راعءاو مک هدومیدوخا ففاورغابلاغ ناراک شو ردص ورب دانا

 | ردق هلک هیرو رم هلل ةت اف دلوا فاخو بناص*ندنراهظا كرد

 فوت هجزرمس هاه و هح سا1 رک اسع یهدنرالنق هیعسو یک: جدول

 نوه یخ د هروک ذع هقرفتهرک اع یک ید داوا تراش او تءالعیراف لوا

 ندنرلق دل وا فا و اعطق هن را رادتماصوص > و هنن راتکر > لواط

 بان دش قر هوا تاخو توهم د رار یراق دو هل | هد ارطر و مط هلفغلا لع
 یرعک: نکناراردیارابذه-ا یربزو لاوحاو راک ماضتاراظتتا هلطابتح ا
 هعاطرب ره هر ز وا ییبدلوا سوا - امد مندنرلذ رط یراهطروا

 | كرغاحوا ما رمت ٥ مزب قرەلوا لاسراراهدا ندهطروارب هبسانلاب
N Oهه کم  ELTA aD 

۱ 
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 نه هاب ورد هنوا مز زس یدنلواري هدو لتقلوا هللوار زو نالوا یمصح
 یرلض و توعد هنرالشف نر ره لره دزس مرلشاد) ون یرارب

 ءوالع هل يفر رل يعل وق هرق یرلنلواد اسف دعتسم ةف دا واو تیاحارو طلا

 تولوا تمالس تالنءیاعهر هراننسوک تنوشخ وت فلا عو تیعج دابعا

 نکل رلبدلبا تلالد هکشک هترلتنالو قر هردحا ینب را وق هعاقف ضعب

 هههعز سان ماوعضءب و ناس یی و لوح نالا ینامعو تایح كربزو
 هلغلوا شم واان لول, وای ا وک نوا هشاضمتاقوا هلن ونزع نورد

 كنيل اع بابو ناشکنوب زتراسج عنامیاقح او هسوسو قل وا عا تاقبط قاب
 قابجارا نوا قلوب رزومیسٌدصاکورهوج ضعب بوزاق ین رانیهذرباس
 ك.طح شلواهداما نوچ ااتش مانا هسا ارا هسک كج هرس وکر یه ه دنتعنص

 یرود (ع) هلذلوا ناکمالا ے دع برقت ندنررشرپ شتآ کو

 یار و فا رطا ندرودیفاطر هجو قم ( مهیکیدزنتسب رفاکوتز

 ژردبا نایصع سرد لیصح هد كيدزت یهورکر رپ و نآرود هدونب

 كالذک ییاعو نایح كمطعاردص یجد هد هبنس تنطاس فرط نکا

 هلذلوا مولعم یمایف مول كنم رب كل دم هن رب نوګادقعولحو مووحرمغ

 ناص یشات ندتیط یاضتقا یدنفا شعدونرا نالوا یشاشواح

 تعل> نده دلوا تلود حارم ففاو هڪ دلواو تراسحو تا

 نوغ یب نوش ههقووب یداواتارزو یالاو بنر لصاو هل | یتاقمماق
 نکنانوئظم هضارغا بایرا كلی نوکسو ماتخ یاریذب هلقحردقوب

 | ناناکسهدک دلباتب ور یت رخیهدیلاعبابامدقم اشاب ماران رد نادوبق
 رطاخرد ینرلفدلوا ناشر و هدنک رپ هد هق رفتم نک اما ناشلاعر دص

 | دوجو» هاکلبا لاقتنا هنغدلوا نوعش ه یرادلعفرط لرهدیالایخحو

 ترددوحوم هدن؟لتفحدنولو رادکساو ناحالمو ناسکس نالوا يعم

 | راکرد رادتقازونه ه هلباقم هنافلاخم هللا ناکس بتر غلابردق هک

 (میهشن) ۱



) ۱۱۷ ۱ 

 هلکمر ورا رد د هدهد “ارد اراکفا ام هنکج هل هلوا نکگرادقاو میجنت ۱

 دنفرطلوب السا هلمد آرا ده بقعرد نکلیدلب ارابنخادج 1 اس وب

 مهروس یشاوب ندلک اشار ر نادوىق نامالا دن او ره هدفر طور هلاراذک

 نارك: نالوا ناخملخ و تهدر كر هبدرولوا نا رعشا هسر واک

 ج هدب راز کش اشاب را دنعکهدراوجلوا یدیساوا شاک +  رارزوا ح

 بویمهدیاراسنج| اکو ب نکی ا نابتسمیراةجهلوا هدنک ار كرر اس هلرب نایلغو

 یسوبق هنر دا بقعرد یب رلنابکس یی امور رادقمرب نالواه داعم قحاو ۱

 یر هل اخ هح دقم ندنرافرط یر ولس و هنر دا بودی الاس را هن راف رط
 ےظعاردصرک او رارصا هد هلامعم و ۳ د.سرولوامدآ رولک دندادما

 رادتاو ترشابم هدا دم| نامه هنس و دنک هلا هباق هنساحع> ندفرطور و |

 جو هکمریوچ هوربک ی یهروب زمرک اع لر هدیارابخ | یر دلوا هرزوا |
 اناسلهن راطباض رارو رم هدنابیرللبارادتفافرض هک عا ثکم هسزالوا

 هدعبیدلیارا دصا حد یدلرو ر هعشبندنکی دلباهشدیدشودیک | |
 رادار رب هروک هنم اضتقا نوا هظفاحم ندایقشا ةطلا ی هناسرت زاها

 هسانناهذاطیلغت هليا هع دخ هرکصادنوب بو دارا ظنا فرص ج د هنندیعل |

 اشاب رادلکكرءدیادعرادمهرارّسا هماعتکر ح نیک ست قب رطوب و راد با

 هلحرب لومحو عنصم هدنیمزربز كنرحورادیاب هدنایحراوتسایوراب زونه

 یدرانا نالعاو رش بععرد هنایعاو قارشا ییدیضق هلغلوارادج و |
 ی رخ كنعب دلواهدکارا دتفارشکنانافانا قره ل وا نااتش هناوا عجب هاب

 مقاولا ین یسیاراهظا تاعنصت هنراشننا كنسهفوجرا قوا شاباراعثنسا
 اوزنا برج رس مش اررب للخ هلک | ماعلا فوخ ی التم یی دلب ناک

 یر لوس نادت ده داوا ماهوا ند هلوعهرولوا تبحوم ینلواماداو



 ندنوب واف مادخو هنوعرتکن ها ماعا دعق د یم هوو ندسات یاریدم

 یا اح اوم ھوق 3 و اقا یخ دارا فوت اندق ر رطذ عطف

 یا ارجا یک یر ك سا هل رطاخ تیعج ۸۱ مادعاوعف دیخد ندرودنک

 دعاق هل | ادعامندنس وق هاب بعرد ناب رکی نوحا الاما رع

 عاغجا هدنسوفاغا ولفاحواو زای دارا مایقو ماهها هک ادنب ودس یی راوبق

 الع هبلاعبتا روز نوعا قاوا عام از ر دنس هام د ود ناربن بودیا
 ماهوا"یس رک لک اه یرلنا هر لاخدا هرم |ییاشک لکمتاوذ نالوا

 لاعتسا تعرسس "یداب هاه توران رم دلوازادنا شا رم الایخ باب زا

 بالج كرهبدرولوا لاتماو شتسرپ بس رور لاب جد هناراکفالخو
 یزنک | كمجلا یوم هل رلعا ادتقاهت هنس هن رد لوصا ءالګ موق هاش
 التم هلتسالب قو هدارخا یاروش سلحم ید هءفدو هل اربحنروص

 هنا سطح یضرلاو لدعلاب یلاعت هللا م مادا انکردص هیلع هات راب دلوا

 تروض یترلتدبا هنارا تفلاو نردابم هلاسرا رلمدا ندنفرطقاجوا
 كرا, دنفا یدرلنا هاب رلالا تراش اهنکی دلک مزال ت وع د هنسوقاغا هلهرک
 ۱ فک هاوخات و هاوخ هلن ادورواسا یامک ۳ یالب هن رب ارس هحاس

 یدنفاشد ورد قیاس لواماما مرج لعلات هدنراک دنا تداجایور

 | ردص لعفلاو یدنذا هدد سلا هداز یرد فارمشالا بیقن لعقلاب

 | ید یارض> ید تاقا لماکدجا یبیرق یراب رهش لواماعا لوطان
 نالوارخاعم یار تسد لیس هاب لو ظاا تورو: تباجا ت فلک تاکترا

 هنامعا و لاح رامدعم دنا رهاط 01 نیش وک ل وناتسا * طاق لعقلا

 ۱ هد رج طو صم کود ارون روما رکتلالد اتد واد وهو رها قلعت

 | ارج ٭ ساعنالهادناکو لضفلهارک | ( هعطق ) ءا هتفیدلوا الع
 ۱ رب سد و دنسدوخدندنحرورفرک و *% مع وشراسیش لوح ناب عور

 و ام ۾ دشف کوب هجا دوم( ۳ وشراک کای رستمی هد تت رارچ



EE ETE 7۳۳ 1۱ هدنس وش شل افت خر هوا انواع  

 نامدودتوعد نیغلص ندنرلقدلوا شما وزارات خا هدريفصلازبمرب

 نایرش ناضبت رع ینادقف كت دنفاو نابوپ یترابارس یالاب و ریز |

 سس س ا

 ناعما ىج یاشک هدر رس هد * هشس هس ء٠ رحو دا . نامزاوا هلغا وا نایصع

 ناوعاوراصتا مذو ناطلسنعط هدلفاعو سااع هدعسانامز تولوا

 ناو دع تس د هلا وح ۵ رب نادنعاسا یررلنا قرهلوا نانا ندناتسود

 نابضغیور ئارا لر هیدرتسوک لکیر یه دلوارتساولقاجوایرکب دنفاو

 نکناردا نالذخ لاخ یاقلا یدنغدرد یدنفا دج ا نالوا دیک ذیو

 تاع“ کالم مو دگر دق هدنشاب نوا تردنوا د اط ردام تشکر

 هل ید داوا كندا فاصلا لعارب نروک یکی دلا ادتعادب ةلاطا

 ءطرو هلیفوقو و ړع مدع تدامش ید نان یک ذو صل یو بم هلفاقن |

 ماه هد ومعمتبب نارا وعد موف رم لکا صیاخت ندر مشت و لب ذرت

 باپ حف یرور هس رالوخ دو تور هیلاراشم یترلک دلبا موعو

 قیتمالس كنولقاجوا قزهلوا انت سود نیمزانغم» الاخ دک دلبا تصخو

 باکرا یییدنفا هلوطعت ؛یریکلغب بوئق هداماریکراپرب هدنبتع هدافا
 ناثلوامج «دنسوقافا كر.دیاباعینساو هطاخا یک الب روبنز یتفارطاو

 نامدود ناداتتا یا رل دلی! :تاتتش هماعصتاهمارک ز و دص *هلحا

 ۱ مدعو فوخاعت او بورپ و ناب اش فطر هدام حط نورد هلمجوو

 نالا تحت لو الاخ نانلا هل ده ی د فسدا نامتسمیرانانیمطا و تنها

 فشلا رهاب فرط كن زلترضخ نادهتکنو هاجوت هاشداپ نالوا
 د وندوخ هلت وب نزسکعا نابعساو طو روهعج هرکرب ندنرلهاک ولم

 کوش راوج قرهلوا نایغط شاپ هرارش ناهک ان
 | تدا نوربادءام ندگللا نازوس دعف د یک نامولظمبلق ییلاعبات

 | لاوما بوصاب اباعمتب یب زل هلاخ كتلود لاجر ,دّتطلس روج تباعرو

۱ 

۱ 
 | زابل د مش یاش وام

۱ 



۱ 

 | قربلوا نالذخ ورق دنب نسر هلاحر لحرا نامز ءامفسبومعا تعانق
 هبارا ردب | نالعاو ره ناشکر  ناشک هداذارا لاذرتسا *یداناو
 | كنلود وص تئطاس سوهان لیکن اا هن رک دلبا نایصحت تروص

 موزلمیسابا تد الح و نر دق رامظاو تردابم هد تروص تلایخد

 نانا نافلکت كج هدیا اضتقاو باحا رورمضلاب قرملوا تحمصم قايس |
 | نیک هلوغب هدرا دکسا هحدقا ندنو یشانندنه دلواانعمرب لاسندناهرب
 | نادوققسا نالوا ارزون دعاقتمدو دعم تب دع“ هظح الا لجالواوزنا

 | ایم هروک هلاوهارپ لاوحا ةمز ال ییاشاب یلیعیب هخرح هلن ااشاب طلاصابرد ۱

 ایما را ذم هلوعد هداسناوب هبارا نامح ها ڈش یارس نوحماقعلوا

 نیعصل هدوم هکنوج یدا رلثلوا اسرق هرج هر العم هک رد بععرد

 | ولقاحوارودص هلجانالوا مچ هدنسوقافا هرزوا یچیدنلق زوصت تاکن

 | بایتروص هجو وب لاقم لأمر ەدیارودارود ثاحما سلاح حرط هل
 هنلوصا یسایق كلف ساسسا علق كلام دود ناسءاخ هکر لید د بولوا لاق

 | ورد هتس زویشد تودیا تان هکمردن وب وس یزگاحوا راک ر حا هلن شام

 | عاونا داقتم هدرضحو رفس هجو و رکرارق هلقافو بایرا یارا قاقتا
 |. ءاشامرکسعرولب دب هللا لیقرب رق شک لوا ربهاج ءاسور مدنشسوربیادت
 رب زو ند اتع رعو دص هیاسغلاووح یرکتعاطاو عانبتا مودو رع

 نماغا هدک د تبا دا ص قازحاو مادعا اسا هدکنناقاجوا ترغقایسرزو

 ۱ قعاطاواضرتعهو رارمعاهدنتفاوم مدع هقاةتاوداحا و راک دابقح هوا |

 هتفک یزاما هدنلالوق ید دعفدباسا یلاعما راره یکی داوا |
 ینمزاسین قارویب نییعف ید اغار, هیمرماع عاجوا هلغلوا رامد فیس
 | لافو لیف ید هلا یصنرپ زورپ هکلب و ءامناو ضرع هتطاس یاهک اخ |
 ۱ یارغیآر نما ورن د هنوا نوګا یسلروساغلا هداعلایرحک دل نا یهشا ۱

 (كيرح)



) 

 | هدنصوصخ زلوئسم لوصح ندتعاس فرطو تع رع ةه داق كب رح
 ۱ رلنوسروتن تلاک و تاک ما ملا هرژوا تففشو ترمغ هش یاضتع ی د

 شد ورد رگسعیضاق هلتس ةن رفةلبا لکشو تراقس فیلکت هم لاراٹعو ود |
 هلتاعر هتقو هویش یاضتعءیجد ندنفرط لج هدنراک دلبا تراشا هدنقا |

 تاتفارد تسقر رع)(تس)یخدل وا هل دخلوا ترداسم هلا هاو تب وص ۱

 فیلکن هند ان تسسءاضعا هز ومر( زو نه هرغ هجا وخ دناقکدنا *زوع

 هدناومارخر دق هنس هطروا كنهظواو مایق بةعرد لر: دنا تک ر اف ثع

 ما هوا ءوس یالتبم هلع مضنم هنسلبج قج تود ا ماراو فوت ارب
 موق لوا وند رسدمزتسا جد یهدام نالف مروب هديك هتشنا ندنش دلوا |

 ما ص یاصقا راسفتسا ةلءالک یسهلوعم قهردنا ساط هد ندمالم ۱

 فذ ڪڪ للع سدا دا دمو مش توفص هفرفصو ةر یناقح كردي ۱

 مالک ضعب یک 1 مارا هنلاطباو لر هلعاتماو باصح ندنرب رو

 | هعفدو یدنفارهاط یلیدنتسوک هله هدک دلبا مالعتسا هلم کتا دنسافم

 ال روس ییاششدو حرج ناسا ماصعع هل ها ا تعاخو هعلاطم چند |

 نسکحهدیاسالحا یک ر دکعد هنو یدنفا هلءالکر بخت ردنا ماخ ماینرد |

 اباد هاشداب ءاق دصاواکب 4 ااءاو ناما قنوق كندا رخ نی بص وند

 نابزناب ز عطق هلیدر صارقم زدی! وماود دژ دانم هیارانامجو ۱

 | هلوقموب هکر ردیمابروز اشاخ یشلاها كنءرعاع عاجواو ناشفا نابذه
 | یامرف هدنخ و لقاعیارف تارتسا لتا قم هنوک و ردنا مارا ههورکع رھا
 | یابلوا ناو هدسلح هدک کلا قیمحت وش موید زدلقان و غنيه
 قبدصت یهلاراشع هلبا ءامتسا ؛یرورض طض یا یس هلج روما
 | رهاط ها زاّرتحاو قوت ندننطا اطخر داش ید هدنونا*یارس هلب رللب |

 ۱ هیلاراشم هدنرلک دلیازاغا راحان هتساحر یرللبا ترافش رفا مالا کش دنفا 0

 | نناطاس یارس نالوا ناخ لکن امال ازاد واوا تعط او سو |
 | راوطا هززو| یی دلوا ریذشراذک یدلبا تک ناتع فاطع+ هتفرط



 و LE RE و ۱

۱ ( 

 . یو صور جات ریش یراکداکهلوا ی ید ۱

 جاور همیار طا ماع من راض ریا احرو امدتساو ار > اه لعن ا :

 | اغا ام هلام ۳ هدفعو لح ءاشدامفیک هرکصاد درب و ماکعت "او |

 رپ هعقو جالع ( ع ) هبلع ءانب یدیااسفخ یب یرلکجهدیارجاو رامظا
 ی وطاشاب هللا دبع مار اب رد نادومق هډ ساغم (درک دیاب ع وقوزا

 یضاقو هلبا امزادربن رکسع اغوو كج *یهنهدنکلتفج دنواو ینارغن

 lk هاشدهس یا دن هلا ام اح دووم هدرا دکیښا اشاب نجرلادبع

 قدر وز هدرز هع ليف لاما هوا سا تةڪءزدو روم أم هر 2 نج هیارا

 نیعتو ميس , هبارس باوا یدایتعاافو دانجا تولوا روبعراوس

 نع نواه اد هل !نیکعو بدر / 4ارسدب فار طا هروک هنساضتفاو

 یدالوا

 ( ناییابکس هعفا دمو یناطاسیارس بنات ناب رک: تکرح (

 هکتالم هل ) رلتلوا ندلطاب موقولهاچ ءورک ورندلاع هنمزامدقا هکبنوج

 یاوغا لوق قفاوتا هرزوا یخدداوا للدم هلبا (لهایلا لهالا قوس

 دوصعم لزم رب تاصو هلی الض راما سن تلالدولئام هسنا نیطایش

 اعاد یشانند راک دلک هلوا لئاق هلا ماطن یانبم ضقت نوجا دومرطخ

 ید هعفدو هلذلوا لئاعع هرلنا هل اراتخا یرلنلواراوشمو راعشقواوم

 راسا ندرمشع هسوقم «رطنق لاحر ءامطعرک اوراثاب قارحا ریز و

 رارصا هددنعت نیمز هلبا اضر مدع ه هماص*دارا د هرکصندق دنلوا

 دص خد هبیراب رهشءاقدصا در همر ورارفوماتخ هتم صم بودیا
 نع هلقایسلوبق مدعارهاظ قافووزار باب را هلرب راعطاو هاراتوادعو

 مدع(بطا ةبايغ)ةد اقا هدننعص ,قالخالا برج قنابس لیصح میص

 ۱ نام دادن راز هرزوا قلوا مدو تیا ا یس زدقهیچاو ۱

 (قردلوا)



1 

1 

۱ 

۱ 

 رب بوروکی ره د حش ندنرمش نيمار < ره هلوا (هعطق) یر لوا

 ند هج نہر ( هرگ اضصع رد روا ےس كنیفو ص کودید نطاب غبت

 هدروش روءهاروعارلناب اوا ر داق هبا صع a یاد هدنلو تلودو

 قسالاقاک ندر و داوا شع !قاتیعود معتانارعفر ےک ارس و ناجالرت

 تناعالب و تعج تیلشد هلعا طاواهنا ز رظوتعالمواحر تر وصلو ۱

 هاشداب رتکنامج ردت هد هد ارل عا تب ریلیصء "لا وح هنوه ره تفو

 تاصقان لوم آه فالخ بو دیاربیغتو لاطدا یی هیناطرش ببار یعستد الج

 نصعب هحرکا لغم و شوا لودعو ناو ۱

 قالغ نکلرای تک : رع ۷ رط نویاسبه یاب ۳۳۹

 یارس رادحنات رط) حطق نداد داود ددانو دودسم دیما دس داتعم

 یراوو لزان هخ رلشاب یبک ناسسا یالب هیران ذیلسا ٌناد نذب رادجات
 3 وهم د دوصمتداغ هلن او؛عییامح ناطاسیاصقنامرُف هدو دل وا

 اصوصخ هرمصبلا تآرخ دعو «ددسایداوادومشم ه امد ادد ینحدلوا ۱

 هفیلخ رظاو ارغ تحن رش راد كنادود رم ندا ناطاسلا ین ج ورخ

 هدننعاعاو راعشا ةراسا اهم "و دلی زاها ی رلد دلوادور طم ندادخ

 زادنارکشل هدننک وا ی او نوا ایم هغلوااشک نایداب هر هب ر دشنکنا بناج

 ابو وا اکو اقشا شا وا عجب هنسومفاغا اغود هنیفسرک د ادع یکیا |

 هد تست یس و3 بوط ندنسوف دا صوصخاو ندنادش دما هدرا هاکسا

 قلاراقلارا ةللواروم أم هغلوا زادنا هلک هام فس ن دک عملا بوطیرغوط

 هک تانا توطس 2 راوق او یتسوفاماو تلوص توط زادناشذا

 راوبد هلغلواام رف تسهد هراصناو ناوعا یک دنس و قاغا اب رثاماس لک

 فرمش«یرلتیعج ناش و سارهو فوخ ریذپ هنخر یراهننکسو ریص
 قر هش واصر :وارش هلي ها ما 1اقیرا هناخ ه.>-توطزود هلل وا ساردنا ۱

 | (یقاطیالو رب ال) یخد هسا شوا قرطء لاج هج راتاو ورور ف



aer nO nanan eanسس  

 8000> راز و ناییوآماععاو مفز ها و شنا ینرطرب هج فو

 لافطا شلاق هدقارعا تاوصات بها ذم ناص | 4 هع ندنش دل وا قاحو

 هلباهذو تانا هي ورب هب هنوا (ءالوه یلاالوءالّوهیا ال ) اسا باک لها

 قرلوا بایترف هلبائراو نامرحو سیو باتو ما رب یک هدب رپ رسسرام
 لها ندیا دارم برفت ندنرلجرب یراوند یارس قحا اض مو وشا |

 هنارمس رکسع ند رالع 2 ول عل یک یرهرانم دیفوصاا و هیاغ وغ

 یورو یداه*كنح هلئروصو هدروک ذءموببوک همسان اضعد

 قرطارب وارح هدعوق رح مود نکل یدیاشاوا یداب هناغان اندا هلحو رم
 كرادت هلءلوا د ومفمهرم>د هدنون امتیازی هلسشوت ود و دته تاهد و بانا

 اغا نایلس یساغاقاحوا رصعلادعد نوا دادعا هب زاطفا را دعمر وداز

 تا هدنلوب ناودو تکرح هجورخ ندنونامش تاب هلنارفتزوب چاق

 رابشتا ته ةلاوح دیطسم ی راک دلک تسار بودا توطس ردقهنئادیم
 نایرصکب هلکعارامرات یرلتلک هنن رلکوا یررشعم ریش ت هد كرهدنا

 هلتراق> دکل شب رلئاشن نالوایراراتعارادحقلعءهدنزاناک د كيابح هنخو

 رازاو هلغ تسد هد رکتس نب رل ماج كنب رلهناخهومق ورارصا هم دهو شک

 تایح لر زوو تالتساودخ ازارد تسد هنسهلوعم كروحو دیعس لرەدا

 نیش هماشخا كرهدبا رانا ود وع ندنرافرط ىلاغ باب لج ییئاعو

 | بواواشالتو هقرفتثءاب هنا ره: شاخزپ و كنج نالوبعوقو هلمجووپ
 ۱ ضعبافخو بيع ناطقا نوعبم هدقدنوطز ون هغو | ناشد رب یراتیهج

 یلاعت هللابذوعن هکساختسم ( مکعب ناطیشلا ) رلمد |ابطخ دعا یاهتفاق

 نهذ طیلغت هلا ارغاو قد وشن هکعا اغفوغو كاج هلب رارب رب یمالسالها

 | دكا تیچ یخدرلنا ندنفن دلوا ایقشا بزنم قفاوم یرلک دنا الهج
 | كيك دا دما اشاحو ادنرللالدوسب وس ندنرلف رط نوجا كمر یت وقت
 | ندنرلک دل اارغاورمج كلذك هقافنا نمت اور در د رف اک ی دنک سوب روع

 هنا رب یلاع قوا نوڪش ۵ واتا ندنو تراتاکسن فیت رزها دام



) ۱۲۵ ( 

 تلرعو تشحو ثعاب هریک ا برق همانخاو لالمو تشهدثروم

 ناخ لرهدیا ارساو ثاسپا رلیجتلاوق هرقربرپ ناراض هلغلوا لالکو ۱
 لسم هلبا اپ وصو روطاسو هطلابندرالحم یک هناخاتو نملکو هنانشدافو |

 یب رهلوقم تمذ لها قلعتم هناک د باصعاراسو ناباصق ضعي وربجتر |

 هرفک و داغرا یالارب یرالشقو یتسوبقاغا هلقوسو باج ءاوخانو هاوخ |
 هدلب .ناکسواسو تتوق هد رار یراقدلوا هک لواو الما هلا دارک او

 راب رکی راب با تسارحو ظفح ین اهل هلم د ارز وتوا رمشیمارک ید
 رارکتوتکر ح ندن رب قر هلو ا ربتو غبت ناز تس درسا ىلع یاو ک هءنشراهچ |
 هتسلاوح هناهلض هلتنودصق هکنج هلناهجناطلسیارتس ناظهسم |

 هنیاراکوا ییاغادخنالوا یراغا بودیاتیعجو ارت كر هلک جوفح وف
 تقیفح هدنرلک دنا تع رع هخ رافرظ هيف وصانا و دجا ناطاسب وا

 یگالا یوتسب لهلق* ندلجا ینبداوا میخ رنک !ندنلودوائد لاوحا |
 دن راک دقک  اعطق هلانرغرفس لفاسا یرمطظع یس هع رک ترآ *رئصیلاو |
 هلفلوا لخ اد ءورک ءورک هنابلوتن» مچ یک ن دیک داما شاخ لباقم |
 رقواورنکا هبجراخرک اع هلت ه هیلخاد هنف نصصم هنو اه یار |

 (هک نوح ( یدلو ارش هصرع یاس هل وغ یارس "یلاوح ندنغند)وا ۱

 ها رح تالا لامعتساو تکرح میلعت راد دکنحز ونه یژنک | لدب دج رکسع

 ند: داوا شاروک هب راعالصا صر, هکلدو شهاعا تفلا یک کرک ۱

 ید سا رل دلبا مادقا كب رګ هثب رزوا یناطاس یارمس ماوعرکسع |

 باعا دیدبسانم نماغلوا ماصتاو جورخ ندورحا ردقهدفو قفاومرپ
 ندا هرسهاحم تروص نالعا هللا هطاحا یارسفارطا نکل تولوا مامف ۱

 هرارس نورد ند دعق سه نک اما ضعب راد لب زهرانم هیفوصاا كلا رھی

 یعکاو یباولحو ییا «دنوبامه نوردنا هقشب ندنرافدلوا ناشف هئاد
 فراعلا) ادعام ندنایناتسو راسو یبهطااب لفلزو ولهالکو  وادنصو ۱

 ضر كاداو لهاح ناکدرورب ما رنک | نوه اعم ( هراشالا هیفکت ۱



) ۱۳۸ ( 

 هثشاب گرلدانکم ندزاهناخ لوا نامز توترفو نانز ناک ديرب وسدک صعب ۱

 دعا كئسو عانراتاق ريغ ٩ ناسوار ؟ ذو فتو هعبط یک الب ناراب ح

 داف تارا نان ز صعب نالوات اود مصخ ا هدانئاوب ورلب د الشاب

 دنا مر رالاطوب اجر بودا دات رق هخس هقن اط یر ندروایحد

 روت داش هزواح م نرغوه و« ضرعو ترا ینمایشا هللوخ د هرن یی

 یراب دا هتخا ب تولک هزمرلوا رک هسلاقح یم هفیج هشاب هلن وب رسک

 نوعا ارغا و عیجنس راو لو هدف ویو یک ا توقحزب

 ی رازاب دافرایزلطاراعو تره ك ر هه دنس هدا یر کی لب ان د ان
 راحود رعطع كح هداحوا هلا ٹکم یران اکس نالوا مع | تفس |

 یرلت رطح راکتچ مع ران رمش بولوا رادربخ تن طاسفرط ندنکن دا ۱
 نیش هن رلهلوا رارمعاو فالنا كسوفن ردقوب هلا ظع لاتف نیلسلانیب ح

 تععرد تویلواراک اضر هلمحورپ هرارصا 9 یراهاک ولم تعْغُس ۱

 هلب راهرو رادصانامرو هئد وع ندنرازاب داعرا هرلنابکس داسر راک شاشا
 1۳ هثلت ماسقا نودا تعحر هتسها هل | هنارباد هعفادم تروص هد ندلشوا

 ندا تیءجو ارت هدشنادیمتا هن هروشاا بسح لرل ر وصوب هروک ذم |
 لوو اوم دخه اک , نونامش باب هکر ح بتا عید 1

 تنا سک هلآ ل وخد 2 اد را دایک سو تفوو شا داالدا ۱ ۱

 هنص هرللود لوا ندنس هناط یرصکت نایتسا كلک هت رارزوا هدنرلک دلبا ۱
 هل ا هلن قم هنا رفثرا دهم ك شب هدنرا هجرد لوا فص ایم ر دق كج هلس ۱
 رل دنا ترشانم هزیتسو كنج ندشابيب رهدیا تبالصو تدش راهظا ۱ ۱
 تنیهترومو شالتبجوم هدایز ندیکلوا هاب رصکب تروصوب (سب) ۱
 ندنرللا یهناعج هسا هلتروصوب بولوا تاعوبس هنفلت هربثک سوغو 1

 ینج هوا نامرحو سا بج وم كل د اموب وناکمالا ےدع قلا هلم جو هبلغ
 جد هلسالشق رایج هبح هرژوا یکی دتاتقبس یلثم هدیلاعباب هلذلوا ناناع
 یارجا هندی زابشذ| تعنص هلکلسلا ندنرلف رط هسک اهلر تین دنساقلا شقا

 ( تراهم )

 ت —

 سس ۰ -

n xana > ase 

 . ےس س ت ۰



 ند هیقافنابئارغراب دلناتراهم
 هدتقوزا روډ رم یالثق ندش دلوا تدشو یدنت تاغ هدیفرش دانو
 توب یهدنراوج بقعرد یت رح ادعام ندةلوا بالا قرغتسم
 نالوالوغشم هکنج هن هدالشق نورد هلکعا یاعیتسا ید نیک اکدو

 ندنکدروب نامود نب رازوک نکنا راشلاق هدنامدو دو شتا نایمرانابکس

 هدنیفرط هکلب بویلوا تنوکسو روتف ثعاب هلوصو كچ تیفک و |

 یخدرکسع یهدنناد-هیارس هدقدلوا تدشوبضغ شدارفابحوم

 بوطو كنفلو بوی تعاسق هنکنح كنفت نوعا صیلخت یراروب رم

 نامهندنکب دعا تباصاهرکسع نال رس هدلو!یکهدنسوشرق یسوبقالثق

 هک تعجرارارکس رپ رکی دن راک دلا تکر ح ندرب و شب ورو هپ ورا
 هموق ص مسقو ج ورخ یحدرانابکس شلاق هدنحما شنا یا هدننورد الشق |

 یساغا قاجوا هدقلاراوب رلب دلنا حب ورع هتنادیم یارس اعم هلماعصلا |

 یدلوا ماتخرمخ لصاو هلکنقت هناد تباصا مانند ره ماناغا نايس یل هسورپ ۱

 تاوصو مات هن رزوا تعا بحاص ناوج مانیشابکی یععلعاب و |
 ردزادتام لومأم فالخ هلامدود نارش هاشم ردقرکس ید ندا |

 یاردیا تەجر كرەديا تد الجو تعا“ زامظا بب رغو بیج لوغو |
 ندرانوب ویدلواترخا مزاع هلکنا تبابصا ینا ناغا هنلوق ناتوط ملف |
 بولوا نامالاراد مزاعنابکس نارلدزوا کند زویتلا د راک نچ وب ادعام |
 راذابکس ناماس نادیم نایعدم نالوا هاک دربن داتفا ندن اركب كلذک |

 تب شب لب لب راک لا لتق هلی باما لک تارفن ی وط ی هدننع |

 لاشخ زود یا رح نکل راد دلوا عناق دین کز ندفازوا هل وا ۱

 | زیتسو كلج ندفرطرپ قرهلوب لاسهتشا بولوارمشن هفارطا هکدنک |
 ۱ و ۰ ۱۰ ةا زم ۰ اس 5 2 5 نم ۰ ۰. 1

 ۱ ایعشا صعب بواوا رمخاتسرزوریاع هوك رکنا لوه قل رح ندبناجر و
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 ۱ ۱ هلتلصخ قلوا تلود شکنربع یر هدنک یرلک در دسک» دنب رازوک جد

 | هسومانو ضرع اتو اد هلاطا هنب رایشاو لاوما لر هیلتمم ۱
 | ینیدعلوا افطاتالانتسد بولوا اوهو سفن لثادر لام هل ارتجایخد

 ۱ هلغلوا اشک هدد هنسو دادتماو دادتشا رلتلوا اوهرد رس نوسروط هل وش ۱

 ۱ ولنیمج هدا زا لات هناّتساو یدلوادورعرات بایتروصقر هاب دوو د وخ ۲ ۱

 ۱ دوفوءرات قرغتس+ توسونیک اک د دوجوم هدیلاوحو نالوا یس هعطو 1

 | ناغفو دان رف دنجره ناییصو ناوسو ناریبنک اس هدر هلع لوا بول ۱

 | جەن را هلانووب رغكناهنک یبلوایخد دسیاراب دلوا ناب وجد دم كز مدیا |

 | هلاماهدب رفآ درف هنب رللاثمخ زود لها لاح و تج نم هعءاس هلاوح هسکرب
 اطباهن دراو دوءرکب یوو طفا ن دماط یک كرل هراکی كر هی تعفشرظن

 ی وراهاج هلس هدننا لا عنا ید یزیک او نایغاهران هتخوس نایب صو نارم

 ۲ ۳ ج هناد تباصا ن فاز اداس ته تیام
 ۱ نرو TRE هدنراالتعاور دغ تس ڊ اطا ټ و

 ِف رم هناابکس یز سنا ءافطاو هنالابو اعل نجلا: ملنایصع “ران لاعشا

 TR یداررولوا نایفط نادیمتیاب ها هیذ اک نردف
 ۱ صرع نیففاو نار او ناکبلانیب هدمّوشم موق ر موي نالوا ناشد ۱

 | اغ للص قی رح سد یدینلوا ناناع یم هاش یسفن یسفن یک تمایق

 یو نآ او د وقر لر هدیانارمطو تعسو ناب رسو زواج بولوا ل ودل ود

 | هناخرفد لوقرب ونازوسردق هنناخاشابنایلس یودیانارب ووانفا نفارطا

 اد یوقرب و ییسلاوح یسلوح یل سش عماج دجاناطاسو هاحرمهو ۱

 افا لزانمونیک اک دو توب ېرغوطهتالع یهدنماما روک دم عاج ۱

 ۱ نارمن یاع هلو ردق هاج تفونوب یسا را كر؛دیا قارحا نیک ابسهو ۱

 ا

۱ 

 ینه هراا رک راک ریکو یلاعو هرهنارپ وو نادیم عساو ضب بولوا |
 ِ تا مک هلال اج نکا رولوا نار روس س ود و دنک ردقهیهاما | ۱
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 | یحاتم* ناب E تانلابای را نالوا هد رع وا وزا هل اوغ باا ۱

 | بواوا بارفتساو تربحناسهدر تاکنا هلبارطض او فست باوصو |

 | دجنارش (بایسارفاو شوایس ها # را رخ دهاوخ را دناهجاراهخ (تل)

 باهوو نيم ترضح تیاسعو نوع رظتعو باوت باسح عرمضتم |
 فاتت لها یاوغآ قاقشبابرا زارمصا بس هدنفیق> ارز یدیارلشلوآ

 تلودنت زادعب هللغت تروض هرژوا یک دلکهلوا قا سلا ترحم وربند هوا |

 لر دیافال| یزبر توخ شفن تیبوفافا شیاسا بطق براق هد هیلع |
 ناغاخ هنلاذاععو قالطا یب راک دتسا و لنق ن رلک دما یلاعت هلل اد ون

 ۱ ضیغران یناعالهارابدورادردق هی اقناشن و مان ندیناطلسناشکسرمغ
 ۱ نادقاقش هنسلا هدقاوساونادیم ی داوآیصرغ كع ا قارحا هل اوغو

 ۱ قاغا یاهذآ كءارد بارا هیهدساف تبنو و قرلوا ع وع الع

 | اما هندادصم یسهعرک فسا * لتقلا نهدشا هنتفلا * كنم دامود لرهدا

 ۱ نالتفرط یتزلترمطح فالح اسم تب رو بحاصت ندا هلن[ یا

 قاقح او تازاحو ایقشا بب د أت همچو وب هجو( لمعا سنج نم ءار ا )
 قلاس راک دوا دخ یاهسهد هداتئاو و یدیشلا اضتارو رضا قوا

 | بکاوک رثا بولوا قداصتم دیک هتیرلتدالو ملاط كن رات رمضح

 ۱ هب ونزانو فرح یرلف رش جام لبس ناجخو فوخ هلانایهارهم |
 ۱ هتک ر = قا مع تلعیرلف دلوا التم عدفزاو هلن ده دفع یرلتایح ند رک ۱

 نارشعلاو هيلع هللا هجر راب دلوا نانح اکل رع مزال لوا ف تکو قوم |

 | نارودحت هک نیشه نعآ * تس رتکناروش راک زور کر ادهش ) (یعانر) |

 | (تشرمارهز هکر بعورف راهنز # دهن ھنن زول هلامز رکود ماکرد * تسربت
 ۱  نبقنواناوعانک نالوامججهدنسوانارزوا یی دناونایخد امدقم |

 ۱ نوح اناج صیلخ ندناش د شنا دلک نالد "| هل و | ندرل ةع یک دنک وا 0

 | كمیرح هدب ب زارب و ناشی رپ ومدنک ارب روارشب هلسهزاهب هناخ هبجناص#م* |
 ۱ نیش اه نامدود دیدانص قرلوا نازب رک هلیفوخ قارس هنر هل ۱

 | سے تک مت همس مسکو ت
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 نولوا نازبوآ هنن رلتعافشنماد كناشیذ رو دص هل رللاق نام فقوم
 راتفرک خد رانوب یک ونعم یاغانکل بویلوا ایقشانیعم قاجواناناقا
 هلرهو اپئاو هد افا هنطاس قرط نرلکودبا ساوا قامش تان راتسد

 هرزوا قلوا دایعناو تعاطا داد ندرک هسارول روح ناعرف هلمحو

 ناما تارپ یابطعا هلیسهلوا عطق كناشف شنا بوط ع راوقو افعتسا

 كناسرد دم روک ذهرودص نوحااحر ندنوبامش فرط یربرهیسْلرویب

 اعدتسا یني رانا تکرح هنفرط نوبا+۵ یارسو ترافسراپ لمم

 | برفت وب ندناسوب ام هسوص "هر ادو تین نیلکتوپ هیلاراشههدنراک دلیا
 ۱ نامالارا دهلرب صالخ او قدص صا ا صاخرهوجرایعمع گاو صاللخ

 ضصعب و تضهتو مرع بععر د بول تصرف رادم شو د هتتطاس راد

 رازه هلند رش :ههدخ هتک تکرب ضصح ندنراهرا یزادنا د كنتو هبط

 | بایفرش ههاک | قیاقد هاشنمشروضحو لوصو هنویامهیاریس لاجرااو |
 ۱ هم اراشم هلنافتلا نانز ك ر ب امك وش بانج هدنرلق دلو لوخ د تضخر ۱

 | یخدقاقو "دام مد. دما شوخ عسر یانئاو باصتشزاون باطخ فیحوت |
 | اززونالوا بادا ماقما هتسب فص هدنویاسم۸ سلع هلی رامروتی بارشا |
 | ,داوقتو ضرعلها قواد هنب راتاو د ورع یاس زاره ماو د اعر وایضو |
 | نمایاش دنالایلا هنب اتت طاش دیاواش هباسنالوا ادخن تلانع صح |

 | افطنایاعروص كن هنتفشفاو ائورکشوتاجانم هیانغاو !رتف شناساو ۱

 | 4 هنکولم روفومجارهروضح نترلق دلوا اجرلانذ تبشنمكنلاجر قاجواو |
 | تباعر هیداروط دعب ایت رک | هدنرک دلا اعدتسا یرلوفعو اهناو ضرع |
 | مهناهاشوفعلئان هس لرد با تعاطا هم المازتلاهرزوا نب دوبعیاضتقنو |

 نا طرا هتخوس هلبرلناصعو ناودع تسد هس لوبناتسا نوتالاو

 مەناهاشداب راسکناو تصضع مطع تویلواوفع لباق جد هسبا رولوا

 ران وسر و یباوج هدرابمفو ممتم یونعم روضح رانوسراونارولوا |

 ( روج )
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 | ترفو هتفمهد تلود ناکرا نانلو هدروللارها روضح نزاع دروس ۱

 | رورضلاب هلب رالواتاافک و تعافشضرعع یاسرف هرهج قافتالاب نوا |
 ۱ یرلعا ت کک رح هجوم نودامه را كنولقاحوا هنعاطقنارلب وط

 ۱ ئاماده تابثا هلتیعجن 4 هیس قا رفت تولت روس ناما روشن یاطعا هل ظر مش

 نالوا التعا رادهیامرس هلی هاب لیاموز نوعا یر ا تعاطاو دانعنا

 ۱ هليا یش عماج دج | نا طاس هن راترضح یدنفا اطع هداز قخالم

 اق قاوا تباک دیف حوض ٣ یره دهاعم تروصو قیفرت روخ ارهم كحوک

 ۱ | (تس) ندنوبامش فرظتوراو هلخح وا قل رطلو ثل هنس وشاغا نوا

 | هلنسد ئاك اننالوادنعژ منا ماتتا ندو ع هدتصرف ثقو رفظم

 | ةکمادامو ناب یغت دروب هدعاسم هس رهلاس و ًامزاتن ههاوعصم( اک

 | وقع زط ند هناکولم تناح هوا یرلت دونع هبقر هدالف تعاطا ذش ر

 | نانو ارات ی رافحهلوا تب وفعو بدات قعسم تولوا تسانغو

 ید رفت دهمعتفو تلود»یاضدزارفا تسد ناهدکن یس هلجت هدنرلک تالا

 لعناد هززوانلوا تعحدخ رد اتمنا یاهدم یسادرف تولوا تیعجچت

 توللواتغارف ید ندکنج یکهداف رطیارمس هلن رلاوا تعاطا فلک

 كنجب هلتروصوب نایدلبا تدوعو لوخد هو اتمه یارس هنارانانکس
 هاشدان هدقداوا لاوزو حالصا اس روض لاللتخا قوه یاهو لاو غو

 نوقنالوا لکو ساعا یز کک دالسالاجنز یراق رتا ند اتما چنا زم
 فلذک هاب ییسایا تر دعم فرم هق ت ءافطا هیاغاادم یتا کک
 | ا تب رهط :فرش نالوا ماکدراضعفا ب امار لب رامروب نامرف
 | تولوا ناهداشو رورمسم هیاغلاذباغ ناطباضو ناباغا هلا هلبا ییاطاس

 ۱ هلن اعذا ی دلوا ناهح هاشنهشلوشتمالعو نایصعوفعناهر كرما |

 | هرکص ندنرلک دلبا نالعا یسهلجج هل ای یع باوج ییدوبع مساره |
  بوراوهلبا نی رومأم عج و مای لاسرا هنایج هبلوطنالوادوجوم بقعرد
 زهبلوط یرالع نالک مزالو مادقا نکما امم همده یبدینبا ندیااضتقا
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 ۱ جردن ]۱ هسنایدلباماقهاو یس دار تنطرتهلا

 | انااا زیکر اک راک تويلوا اضططن او نوکسرکر اک افطا تلا هلباوه
 یدابا اتنفاو بم رخ هنن ردق هیعاوا یهتنم هرانادیمو هناررو مساوو

 ۱ ندد داوا دادتما یار دا بیلو ایفا زورف هژعش هل ون كف رحو

 هل ارارشسا ۶ یدوت لاغحا ساز هورات لوم فوخ لونعالسا لاها

 لدا هر دضق هلغواع ییرا هل س کره ندنراقدلوا لاحاترطضم

 یر رهدهک رو لوم هراذک و تار کک مدا اپ زوروا رشلکنا

 هنشور زور ىلا لىللؤا اکیا قیلعث ر ال دنف هب ب راو د ورد كن رها

 هن رخ تلف دخ عدت قان نادت وع تاوخ " یوم تودنا لشعو تعا

 نهال تن زور سو ولفاغ را فماع تعفتم 9 دتلو

 ۱ هن رهیعورع تمدحخو دص و ص هو نیز جت |

 طظفلاتروص زلت لوا + اکاو راد دنز بشاب وک ابصبات لرهدیا تقدو ديت |

 | احنا هدام روم "هد رککصوصخاوفالحا ندناقاصتا هلص رع لها | :

 ۱ كلاطا هادنانطداضنوعا قماعلوا ناصف تفدو خر 2 وسد : ندنرافدلوا

 هدمزاولو حخلاوح قراصم هد زلودنک !ذنه عمو قفافعاو دوقنمدع

 فانضا ناد اهن هتف ضل نالوا شاوا قافطا فعاضم فرص جات

  فرطو فالخ «دادعو قلوا بش «دافوخو كنج هلبا روج امدقم
  یژهلاکرت اه هصاخ دنرلک دنا تس ور یادش و فنع تز وص ند تطاس |

 "ده رمز نهتکیدلنا فافضاو انظا یتامد ود تدحیرلک دابا فاکتتساو

 ندضرغلاعما عمچو لولم لبا ناشنتءاضو ماجنا هظحالم نادرصکی

 هچ هلی هلرانا هل اه بولک هه ضرع لها ا وک نالوا شلریا راحات
 هل رکسع والعت دق دالوا یک ءدقسارو د.راب دلوا ل وغم هر هظفاح نزل هل
 ر هاشداب نامزرک اك ردقك نوا نالوا دوحوم هد هزاتسااضعب

 ( رثا ) 0



 ( ê ) شتاب و

 ۲ هنن عالم توجو ئ کوا شنا اتا وار |
 ۱ تعواقم كوع هقرقرب چ هلوعم احراخو الخ اد هزلنا لار هضم

 قحا وحار ز ردلک د رظدو هذن لع هدندنع صب لها یک هيفا |

 الاس هلقلوا یسهلوقم همرپشوب د قلبارب زونه ین هلج وار د كي رد
 ندنافیفطو تاک رح ناللک مزال هومظتنم رک اسعو تالاو دیس نایاعت

 فرطورثاو تای هل ورحو لتف تشهدو توطو كنفتزاواو ر الك |
 نواغمےطعا داوس هلمحو نوک انوکر اس ك رکسعر ردناو لقا !رظن هرشنا |

 داما بتضخو ضیخرب هلن زرط یدک دم کلا رظن لطف نرو |
 نایعدمو اغوضو كنج لاجژ رمهاشم ردقكب یه رکن لقاال"نالوا تربت

 یرلک دلبا رامظا هی راح هلبارکسعولرب رب ترابغ نداحههو اتق ڻ ایم
 ۱ تعاحهو یروالد یزلک دلنازاربا ,دراکتو کاج یاثاوترهغ#صضرح

 فوخ یال هلت ص + تقاع هظالع وسر وكاله موق هتوق یخ

۱ 

۱ 
۱ 

 قرهلوا ناز رک هلبا هام رر *ن دبعوس ر عج مولا لع هلکع ۲ تیثلخو

 . مملق عم هدرل هجر د كج دبا ناق رپ وقرفتم راتبه رپ تعجب یکمدقم
 درع تولوا شب قوط خ راخ قحا لع تتن وود هفاخا ئ راک دلم اناا |

 نور دچا ددو اب رز درم و رک ناش داب ندالعب درگ ها یا دم۲ ن وعزا

 تازه هو ی دو شک ارا دک: اع وغو ك تحل ر هل ون ها هد اه ت طط ل5 ادلب

 یخ رذثلوا:قاوئسم التعاوب لخت ثا را اید اتو لت هیتر ول هدهد عت

 . هلالی رى راذاکتشک ناب زصکی نوک هبلشزاهج ی هنر لاووک نهان |
 هلعب رطوت ندسا "رظنمو قلا هبا زد ندنرلف رط ود موو نودیشاط |

 هلی لق وذخایاکد مک یراک دلب هلو بولک یت اقل دته راض عبو افخ اوزتس ||

 هریشک نک اما یک نار a توس و ناک د و ناخن: دف طرهوزلن دلبااةلاو نفد |

 هدنو نالان نارد و نارداغو ناوتسو دالواو یدلوا هياتم هلراحورګ ||

 سأباذا ) تولک یرلیضعب و یدلوا نارجوابخازوا هودنا یرلناسفقاو ||
 موشو بورج هتان , رک ناناغاو ناطباض هجا دصم (هناسل لاطناسذ الا |



( ۱۷۲۰ ) 

 ۱ راذهرکد ون رکد ص2( مدح )رای داوا ناشف كشا لرهدنانعلوبسو ۱

 داب هنن رخرب تسک و هک هتشرف ۴# یهدذا دیارب تیاکشداب رکشی# هاو هلا |

 عاطقلا نوب رهمل | ىلع (هبنذمب )6 غارحورمع هک دروخ مدح #

 اشا ےس اق هلبب رقترب رشرپ و رهک دن "یینشکر ب رهشا هلکچ د دج ییهردناق ۱

 | نیمزرس بصد یرارشا ءا ول نالوا یرایدا سودراب تودنارذک هتسافت

 | ناطداض طوطس فوخ هدرادکساو یحازاغوب و هطاغو هناسرتو رارصا

 هل راتخا افتخاو اوزا هد هشوک رب یرب ره هلا ناشف شنا تارفن سارهو

 ۱ ضع: شاو ا رادب رخ بلاطا رهید اهاندا هنسادومراتبد رازهم راف خار وس

 | هدلیس یانسا قد رطعطقو توعد هنعلاص دک کک کش دمع رز

 قق هلفلوا تباحا یاشح تر جیتراسح فعناش تارا ۰ یکیدلبا لیصح

 ۱ هحودلاما هنو رط هزاسرب هدقدلوا یاصع یاولوبز دشح*نایسکانرقاو

 | تفاطوبات راد نورمبیرلترم کک هلتس هرابلوا هد هطفاحصو تع رع

 1 هلا صاع ر هدنرلف دلوا تیما تروص دادا ضر ناين دلوا

 ۱ تولوا افوس مؤ ۍدابارس هات ود ناعس نالوا ولعل اوى هداس م

 | یرادقمرپ و هدنادح مش هلئسس نولامهرقس دسدا یک ۱كنارغ ی هب ارع

 | لک یا ن فیل وا هدنامایخ دنا طاس یاری طاها دا ا وب یخ

 ۱ هرازو نم ییسومق هزاح وطیسانندنفب دلوا هدنردن هحرد تاق هدنر وب نر

 | | هاردس قرەنلواد درت تدم لیبخ ندنیفرط هدنبا قماجنا دوا بوجا

 | هدنروصینبدنلوا قاسكی و تمج كنید هنا یدنلواقاغاو طالتخا |
 | .هدلرکسع وب وناب نی راقدلوا شنا قاثیمو دهع ەك |یارنا راغ ف
 | یه ناطباض نایغطلا برو نایصعلاقوبسم ضعب نایلواردان ید

 ۱ )زهرا هطروا هسیایدعشو قاجوارب شازیا ندیر یه "ندیکساهدوب مشادلوب
 | باق سوپ یهدنرهناما هطوا کسارمرلالش هلغلوا هدقاجوب رب یرب ره

 یلبخ هد هزب قهروط قارا ندقاجوا ناردنا بوقاب یلاعنکبا یک ق ات



 سس

) ۱۳۷ ( 

 هنا وطی دانعتیار ندنرلک دلبا دانک ییاضر باب لر هد حج وص
 [ندنس هنکسرادکساواع وشرقوراصحو یحازاغوب هدنرلک دلب ارکر هنناددیم

 رانبهظا ةيلهاجترغ هقاحصلا هني راهاکنیعج رانالاذب ولدراق یالار

 یبهنرعو ىج وط هلل وا ترک یارپذب یرلتیعج ی الومه كرهدبا

 زدق هناوب هلکعا رایغاوراب هاک رظن دانو را رها هلوبم السا شب راناغرق

 نایغط هناشن هرزوا هدوهعم تداعو ج ورخ هنا ديم یراناغرذ یرھک:

 یک ضو هم نادیع هبا نالعا نامه نکیاشماغن | ج ورع هلالعا هاش

 یک هلانادا اد نا داد ادم! داف س وح شقا هله وول بودا نامزقو

 زا وطهلرلاعب ودراهو هدر ها درب هل رلیک,هدقدل ها داع_نسارمک واعندشاب

 را عطف ندراعباس ورن د رخ وه رفس ءایدن وادنرل داف وسو وسكار هاد هدر |

a ج 

 تیفادود الا اف هعسو كلام راشو دناقاخ زیسح تا دن رس دف وز

 ارتتا هدخ د زد "یدابا افرشو نیس ناوسو ناص دود و ادعا

 لاند نعهدو ارمقا یاشکنهد هرالک و كر هردرا دناص هرفاک نکی ااغرو

 تعحرو تغارف ندکنج هد ودرا هز نوحازنس نن رلتردق مدع هن» واقم

 راهکو تدؤعو زارفبععرد ود د یدنلوانامرفاناسل نوح ا "ما

 اله ندا تعاطا| ئادا هبذاک نامرف د فک ن دکن اب وک هدنسوشررق
 ادنعام ندنرلک دتا تلوصو موعم هنبارس هاش داپ هدلوپناتسا بولک

 یی راک دلبا یسقت هدنرنیب یک نایبص هبملم یتنافطو تالصكاوبءالسا
 ببرغو بکر نينا روط دننام نیبنو نالعا هیهلج هلبا رابدابنم
 هن دلوا شللا وعو یشغایلک كناعو لهج "درب نها ؟داموادا

 قردلوا العع یارهتسمو ادعا یارو هدنخ هلغلوا انعمرب یوق دهاش

 ناباتش دش هدنرلهاک همر ناتنیطر امنالوا ناسرتو ناشد رب ندهاشجخا

 هفیص غلاب یرانافرصت هلبا هقاش فیلاکت و ع وق و تکه درايه هحقدلوا
 نجرادبع هلااشاپ مارو عوبشیالحم یاعور یی دلوا ع وجب یه
 | تابثدمبایف هل رادقرط تردنو رکسع تاقوبهدقدلوا عوجبم هیاشاب



 ق 0

) ۱۳۸ ( 

 ۱ لب لغت! زار 9 تک" رع هژر رار داو a 7 نیمهدباف لرارصاو ۱

 نود :کشوک یلا ید ىخشۆا هل . هلا یدنفا لعیوروم نانلود هدر رع ۱

 هو :رطر!دکشا لبا ج ونو ختل و اکزوک نالواط وب ره ەچ دعموج ورخ

 یاشکنانداب یرعوط هبه ج عو ل اب وعو لفت هب ههر دکحزب هلا مداوتو | ۱

 | ناق هک دلبا ناوتع هعمانب عرق تولوا ناکیاریرمخ یراودلوا لعن

 | ه ربیقعت هلا دبر هنیفسربغص یلکرید یکیاروشواربجت قب ر ندهیربم |
 هک دنکو ناقباو تب ور یب راکارک ع ندارو مهبلاراشمو ناکس "هلامابقعرد |
 ءدنرلکدلبا ناعذاو تسارف ید ییراکع دا لرد بواک قرهشالع ۱

 تواوا ج ورخ زادنا هو و همدرد نام هش رگ لع مان سود ابضتس ونا ۱

۱ 
| 

 REAR نکلبودبارو نما

| 

 اراد ام دع رل زد ابعت یان ن دنر اک دلی | ج و رعود وص را رف قه اوشو

 زات دلب ارو ت د وع نوچ ا سا: ماپ ؛داعاو كرد
یکت تروصواشاب را داع دیخ روهظ ) ۱

 ( افوغع ت

 هدنفارطا سا تطحو مع شوا ایف نوا اتش مابا هدیلاع تاب

 || عناهردف نوک یکیازهیاسهب نیبقرتم شرف یزوکن دیارود کر اهناورپ
 | قم هدقدلوا لوزنو افطنا لئام هعف دلوا هرکص قولوا لوخ دو سرقت
 ۱ رهجایحو تاعحرازا ناسم زار نوحا قدرا یز هک شموکونوتل

 | فداصتاب هدالبزاج زکر اکا ءاک ان نکیا رارولوا اییک ها .دلقم بارت
 ۱ :یکیکلوا هاد وران اندنا هدقد وا جتقر وب نم باپبولوا وهوفروجرب ۱

 هرم هکر ۱5 صا تم هلق هدناوادن جد و: زوج هعشل رب

 ید دلوا دوخ وع تیم ادسج دو هدنا هدنرلف دلوا دورو زادنا :وطحخ

 ۱ یس هشورفم ؛یراوج هم ̂ یری واشاب راداع یزت كرلنا هک دلوا دوشم

 یددص ندناراغ یال ناتهتخا هلع هرلدا ید یر, ندق شاب نالوا ۱

 3 وان لیلا هدنرلنات ویدیارلتنلوا هلاک وب رلت وب ویدیااغام داخ یشاوطافو

 E بصغ 2 یرهاوجو نوتلاسب .یدیاراورهاوج هدرا فو دنصو رک |



 هست و و چی جم سس ا

 قنا ةا یا راتصاوصخ 2£ وا و ماد یرافا ذم یو دز |

 ھر یزلزاکسورکصا دنزلک دان اراظنا فرح ت دھر هر ةر وک نفداتععا ۱

REEود " ۰  

5T ETTات مش ا ادعام ۶ دانا  

 | تولاک و هلیعباوت ددع یک ااشات را دق ارب یراکدد ید !رارف هلس رفتزب

 ۱ قرض ر ک کلسا | رابخ ایی هيض هژللاسرا سر هدز رق وب درات دل و شلاق

 ِ هلسسز 1 ار تسر A WAE هد هردو زاک دای قخهلوا قتاغا

 ۱ هرات ةو النه رز وا یحدنلوارکذ هدن را كنت راغا قاح وا هرکصا دون

 راو فسا نقع زد ندنرا دنفا مدع هکیازاعسو رکعت یب رافح هلواراتفرک

 زاد لااا یار نوح نالعاو هعاشا هدنعسیطت یه و
 نا ترا وزار نایک اتش دنا ی را رب ناشک ییفشلوا رفتم

 اک لع نوک جواواع)ا هوا ناص شات مسزا دعوت دل واوا راو

 ناسلافلاس هخ مرز دان ااتطاو یکن هعف دل وا ییاوخ | صیغ شنا هلال

 تس د نیل یوم یشان ندنراک دنا نایفط نشان ین هک هرژوا
 تن رو مده قاجوا نالوا قانطناو جارما ناکرالا دیتمو قاتفنا

 رخ لنصا یادت رخ و نلاهانالواقارتشا هک کر اد هاو هدشش هیاسو

 هلن رشا دغا و لتف باطو ندر رتف درب یوا نب زلم رو سا كلاجرو ارزو |

 لیتطا یار دیدن ماظن یزلترطح یدتفا دعسا دجنا «دازیدنفا |

 هزاوخ یاو د ارات وا يدا و اطر یاهووضااند تلود

 یک هعج عقد وا نو عال ت ةت او لا و ی كن رلق ذلو اض زا رطقر ۱

 ماکحا ی مالعا یاعر و دنص ناو هو دن دن راک دا اعدا |

 هر هل اعه ۇ رەخ تاهدعع تائا تفولوا هل هالعتسا وز د ماجا داف كماوع

 شلوا مالسالاعش هلیسهیعد ام هاذ تقابل تو دنا مابق هرز وا قاق قاس
 قوا مارو جاسار نیس ay هلنروصوب و وا هو مانشح لاو ر ۰

۲ 

 | اک یاوتفءاقع ساب زا دعام نادنرلک دانا بد دعو بھر ینارطا |



) ۱4۰ ( 
 ج

 "لر هید ردارغ تعب رش میظعل "یفانم هکلب و ءالعناش هصدق بحوتشه

 بترت ندنرامالک مافسارپ و یتعع ماوع تاطلغ “لاسر دتنام كلالم مؤق

 رسک هداسو لاحاک اج زم هلجو مامقا هرودنک ییاعررض كچهديا
 مالعا ود زالوا لوص> بایتروص لومآما راکوب هتل وا لاله صرع
 هله هلاالب كنب ىراذعلا عیلخ لفا تنا ضعب شم هزوب هدنراکدلبا |

 هعل رد هام سو ءان یاران هلعح سورع نودا مارلاو تاکسا هد هله وب

 باب را عب نکل اب درویب ماعا یلک داب وب قلا نوعا قلو ا تی روتسم
 هتشکو راض>ا هج هصرع كلاخروارزو نالوا لاعارتفد دیفهلالخا
 هدقدلوا رارقو دم هراد نورب یر رارضا هدخاب یرللوا رامد فیس

 (ماک الاد سلا )4 هاسترالا فلاش قایس ظفح مافول اعرو دص ەئ

 راد اكر باما ملا ین دن كي ماست یک یک صه مایا هلیقا صف
 هلغلوا تبفع هدن دنع هلج ییا دلوا تلود لاحر دمع لو تظل تر وما

 یدنفایلاع هلچ زا فولوا یاسر ثعات دیکلف اتصف نادعف لرلت وب

د و فراف هتاود زارمشنا انار
ھا کتب نا دهاع» هعونتم لو

 ۰ تسدز دو 

 وع یس هلج ه دزوصول هلغلوا فاو هارو الكف هس ور نالوا

 | فلت ضع فالخو دص هزد رخ یاوعد تلود * يراکش اپلن ماكاو

 ندنزالوعمان لود لود رەد اماغاۇ نرمع ۵م راعدتسااوت دز دا شاه

 یدنقا باغ هله هرزوآ یت دلوا فا صنا لها نونظمهل رالبافاکتتما

 ردعدن ید ندمهرح ید حجاقرب لاس لرلناو نصا ید هعقدو

 كناشا نج رادع هلن اش هرس[ جا یدنلوا صیاعتو كوى زلت او

 نانلۆئ هدنتناو زا ذکل مع در دراربصا هدنز دملاطم هلن اراکنا یب رارارف

 ندیابفعت ییامهلاراشم هدانئا یکیدلبا رازبب یی دعتو ح رج تاکا
 مای عالبا ناب رڪکب دیدانط ی ندرلن وا هدنکاو تد وع دنیفسروب نه

 شیت هیهرقوناب نت روص كنب رایقعن هلیاهروپ زم هنیفسبودیا تراشب
 رانالوا هدهرق قحا بودیا نالعا نی راک دمهدیا لرد ن دنراقدلوا

 (یتی رلفارطا)

  esوه  ۳ ۹ aات ۳

| 

ّ 



i) 
 | ایح ردرلن اواراتفرکهن رادی ردق هیدعش هللا هطاحا راد اماراد یی رلفارطا |
 | رودصو راشبتساثعاب هي هموق رهدیدانصکودید راروئلواراضا اتیمو |

 | یدلواراکشایراک دلبارارف هتشلاهدق دلواراتفک تصرفذخ أم هرادقعااع |

 | هللوا رادم هن راتوکس رهدیاراعوتلاعح هيث رامظا راجانیرلقدروس |

 | یبدنس قو تیعجج قب رفت هرزوا قوا تباعر هراق اجوا یعدق نجا |
 | عارفا هدنزوصیلا تعاس یسدصگ هعج تيت هكا تعاطا جایمحا |
 | ترتف ناصع هلنامرفو معارادصا نوجم راغلوب اراب رارفو تيش بااق |

 | ینایناتسوپرلقاجوا ورجاحابص ( یسهنریاو ) یدلوا تباچن یاربذاب وک |
 | یتسوبق قلتوا هداهن ماہ صا ازار دابتعا هتف ضعب ندنناطباض |

 ۱ نکلبولوا ناو دعغین هتک هحرک نانکسرا دعم یورحرب هلکعا داشک

 ۱ هلبااشاب مار زعام دودو ناجعصخ نجلا مزبامدقم نامدود ناطداص ۱

 نماب>او یرهش* مزب یژنک |كرلنایکس بواوا یسهعبت كراناو اشا یصاق ۱

 | ردقوبنمارجام الصا هلبارانا مب هل وا نتاقلتو ایرقا هدیزارب هکلبو |
 | هلاماو دمع یرلکدلیا هسسد ع ورب هدنعض ترارح نیک كر هبد |
 نام هب الشق نورو وکم ورکه ورک یرانایکس یا طباض را هطروا نیم |

 یرلیضعب ندن هو فولا یاسر نکل راب دلوا ناشد رپ یسا دعامو رای لبا
 | لواو رلب دلبار دص ۶ شن هلباردغولتق ههقدلوا تارشح یداباراتفرک |

 یشاب یبیارع نکیا زردبا تدوع هیوا وطيخد یتارفن یجتوط دانا |
 تربع بخ اصر جدلوا هلغغانوشروق توا دع لها جاقر هدشاقرب هیاما ۱

 هلی ارتش بوراو هب رارزوا هلیخیاق هتفچترد ندنفیدلوا مداتعاهو

 نکیاردیاهرجاشمو هعراص ید هلږج فر وقرجیتساففوهرهچ كحاقرب |
 یدلوا قرغ بععرد بوشود هناب رد |

 (رادکسا لاوحا) ۱
 هنو رط چاس دو همر یکودنس را دکسا دوج نالوا هفرع یس هربا

 بایلالا یودزار, هعمجم هدیراوختد ره "یداوهلب رلادنو حابنو اي هوطخ 1



 : 2 اد ات نری یفیدلوا اج ناتساد هل دا

] ۸8. ( 

 ۱ نربیاسم هد هبلاکمروئس یقرهلوااع هشتم باو ذلا ىلع بات ذااب هح وس

 | ىد یشابكع دونرا نالوا الشق هطظفاح رومأم هل رلع !اعوغو رخارخ

 | ندنچباهمبودیا ادتاراحان هلباص عف د هلنابکس را دعمر, نالوا هدیه
 || هرئصن دقدلواادهر حد فاضق مس د هد هم 9 اور یروععهحرفاو

Eیشاتس هل وا ناب رعکب رگسعیارف هج ارم نایکس یادعا ت  

 هرزوا دم واع» تعیحط هک دلم | راهمطا انام ها ض هی الشب یرو رمط

 ۱ مد یت ۍشاب كی و قارجارون رم یاب قرهللوا زان یافلا جد هز بس

 | رنک | هل هلرلناو نب راهاخ رایشاب ك راس هدعب بویلبا قارغا مم وصوم
 ۱ تراغ ییرلاپساو لاو هاو راب هتحوس ید یی دافر طس ن نارج ۹3 تو

  EFهلا هراجا كناشاب نجرلا دبع ی  uردص ید داوا ن ۱

IS۳ یاشاد وجوه دن رسول  aاا  

 وخ شومارفایلک هلساقلا ظ شنا جد هیارمسروب زم نالوا ماتا لامو
  ESفرم ةم دقت یلاش اب لیعاعما ابربک باسنح هیفخ ا ۱

 أ هجدقم هن رلتعم نوح ردوا افخاو ےک اب وک ن دنت يسد -هدادعار۶ و رس

 ۱ یارک ضعب هدننامزاشاب یحاق مطا یودر أ نالوا قح هئلوا لاسرا

 هو رو کر

 جیاوح نالوا یدالوا نورّوم هلاقار =| یسهاخ هدازوامایقشا نالوا

  REیک بت رضايت ات لوا دهم ندو او ی |
 هدهروب رم سس هنولغوا نر ود اط هد ةزردا هلغلوا کلسو یار لاعقو

 . الثعا هل رازویالاو هر دج رک رکص اغا طصم رادقارمب نادناتّتواعم

 شتا "دنا نامزرب و نایغط نادا د دلوا ینکترمغ ادعم نکلتا

 | ید هنسو دنک تفاعلا ناطلس تاقراسکتارانانامدود ل دلو ایج
 | ندزودنک هلغلوا ناہخ لاوحا ففاو هک دلوا تولوا ناع یودع

 قورعونایغطرا هتخوستمقاع هدن رللا كءوق لوا هم . هدنصاصضف تروص

 ( لاوحا )



( ۱۳) 

 ( یلتفخدنوا لاوجا )۰.
 نایهکن راکم اجار دق هن ی هدششلاوح شاک و هنا : وطو هطاغ

 نازک ام ندیآناماسو تور تک هلنایغط زازاب جاور د ناراب نالوا

 هیتعس یکلتفحدنولو تیعج ءاولرعش تواوا ناشورخ هلن ادسح هنارقا 0

 نابکس هناخ تحاض را دقمزب ناثلوب ,ذکلتفج هدنر لک دانا تکر ح هنادنول |

 ترسیم هیامعل ین رلایشاو لاوما دوحبوم هدنرا هناخو الشق كند هقناط

 تعواسق۰ روآتات هرلناکس هرب تردانم هر دعفآ م یجدرلنا هدنز لک دلا

 راه حر اعهاللک و اهدعمیخد هنیاراذلوا نازتارکو ناشد رب بویمهلوا

 رکسع عمل تن یرادقد مات ۶ ؟ تاود هم ٣ز وما

 كلانو هدخذ كالنوک چاقر هسراوا جو كنهناخدب> هدکلتفحقحهلوا

 قلعتء هرلناوییاطداض و نانکس شلاق حالع وجا ورندنوک یا یادعو

 كرادنرادقمر ههاعطاینایصوناوسن ندناناغف و دا رقندقلجا بولوا

 هدنفوزآ هی ور هبهنوآ نوا كعا دالواو لایعو سفنقمردش هلباداژ

 | هلن دوحارارکنهدق دلو ناشکنوب زمولعمبویمکقوح یکی فلدا هدنکارپ

 نالوا هدقارطاو نازوس یراالدق بقعرد تولوا ناباتش هتصرف نم

 ۱ نو ست ا رلایشاو لاوهاو نایغطرانقار ايد ی ک 5 دوتوت

 | كانال ناو نالوا تمصع شوب ع رد هدناطباضو راحو فاتصا

 ةعتمأ ارسال یرک ذو ایشاو هسللا راسو ناک و هجا فو كخ Foe هکر اک

 الی و بر ,بانح یاضر قالخ یرلنا هلبصعو به لب راهنسدر دق هاتی

 | ییارععو لابح از لرهدیآبلج وکو د دن راهفرا بداوباجح

 ۱ یدیشلوان اونان دعروطنم نیعلایاریراک داب | ,ناتسدب قوسیاب هنوع

 هکشو راعس*هدنهنارب وكرلناک دو هناخو الدق نالوا دز ید رح نازا.دعب و
 ندارریز ردق هب هتعهر یناغرفو هر و سام و دید داسو نادعسو

 هلیا ارشو عیب هدنرا یک نایب ر>لاوما بودیا له هف ارطا كردبا جارخا ۱

 ناتسب رع هعطع تضم رک ذم هک افح نادناخ نام ع نایشاتکب هک اشاح
e vv ...س س 



 نادان جاقر یزاادجنزار قەرز هدنساشا انوغکمدقمار زرا بدلوا |

 د ازا یس نسر ولوایرڪکب رکاو راضحا ونوس هنعرح ییماج هیفوصابا |
 هولا كلم هليوم نفیت هسا هراکیلوارارکت یطغا نس هز هلل وسرر هدا

 ندزلنا هدک دانا زارتصا هدزارکت یاداپش نانلک ندشیدلوا راش |

 بجو هوید نسسمردلب وسیخد یکیدتیا نالف هنب رغاوش اشاحراکبانرب |
 ندعماج همدخ نروک یتکدلبارامد فیس هلاوح هلو بس رافک ۱ |

 "ار هدیا راغغتسا و هزاعتسا یدنفارب حالصو قدص فوصومندزمابحاو ۱

 | راربغاو نزح بحوم راشو دعب ادعام ندنوب یدیشایاتناکح هرمقحوب |

 شقن كراثا ملاظم راثالوا هک دلبا راذک تالاح راکزور هب وا هت |

 4 ارایغا نعط هاو ههل واراهطاءاطی هفیص#ه دیشک یراکمسروطس |
 | یدنلق راتصتخاو اعا هلفلوا دعامات رارق ی راکزور قاروا زوته |
 هد هرهاط تروص هحرک #۱ هدلد دعفص ردجردنم رازوس هل رلنعم 4) |

 ( اسا باک مشوماخ |
 (یشابیبهربج و یلغوا دج | یچاح لتق)

 یتابناهج نامرف عیطم هدیناءلس نامز بولوا ندنرلنا داخ یلوطالا |

 1راه هلوا مدح س٣ جد هرکصن دو ندنکو دا یناطاس یحاواذیفنتفحمو |

 ماکب هل هلبشاب یوق لاع هاکرد هلا بالج ه هیلعرد هګ دعم هلغلوا یر

 | اشاسناتلف مارک او شزاونلبطصا طوب رم هلیس هیاب قلروخارعم لوبو |

 الث یان و هناهش رکسع یهدیل وب امدعم ییغوادجایاح یکی یو |

 | یزنک ۱ هدلویناتسا هلببس یی دلوا نيعمو مدقم هنب راصوصخ هلاخراب و ۱

 ۱ بصغ ندنراقدلوا رکتح هدي زار و یبهلزوکو یبءربسو یاو وانه |
 | ضبغ هبودنک ك نک ارال و راک در فو بت مورکرارق هلبادابعلاوما |
 ۱ ندرامدفیس هرطتق هدقدلواراتفرک هنن رادب هلعلوا راک رد یراتوادعو |

 رات دارا رام دول رب رتا یایفشا صعد ندس ولفاحوا ۱
۰ / ۳3 
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 0۹ت

 (ناطلس تف E ESER و

 | هد هفرع موب یراترمضح تبا مر دشکسا هایش و تدالجدیشچ هاشداب ۱

 | هلذلوا زاسف رشت همان نا تطاس بن ذو تب هب هعجن ةولنضایادا |
 | ناطیاضو تاوغا نالوا تيد وع نيمز هنس فص هبرامروب تکرح |

 | لاج فرمت نررظتهرباسو تکی شیور ئارا هلطاس بدید ,هیارفتو
 | هلبارادید ضرء هناثن تقادص ناکدنب نالوایراهناکولم لاثم یب ورک |
 | هدهلاودخ دمجاومایهبا و مس صعب هداننالواراب درو ترم شک ۱

 | مولعم ینبدلوارلکجهدیا اعدتسا ین راعادعا تلانرق وب ر اسو اف اراد حمس |
 ۱ زسرروط براش ادو ه هع دهم ند و ا ف رشت هدقدلوااعاو ناطراط ۱

 | رلشمروتک بوتوط هلن راقاطییاشاب یحاقواشاب نادومقندنف رط یرواس |

 | ادنویدزسهروا مدقا مدقر هراقزاقنانلق رض اح: دزنا دیم تابوشنید دم هب |
 اعقاو هلکعا ارساو لابسرا هفرطلوا یک اپ هنخوس يرلموق نس هلکلبا
 | اغاتلاک و نیکننالوا مدل تسد ظوفحو رب دا انعر یدو هال

 دواتر شو و دریک < رو تسطاس یوص اا ی

 ( درع كی ربت سر یار >۱) ۱

 دارا هما ارجا دع كيربت سوپ نماد نولاق بحومرب هد ذيع ال
 | یالعراکو ماودلادبا تلود لاحر نالوارادرمخ هلکم لا قات نواه

 | ماماو هل راوس هلک مارکرودصو مادقاو تکرح راوسشخ ر و ۱
 ۱ تنو ارم ورو ار یآرضح ما« اقو مالسالارحش ۱

 تعج هرزوا هدعاق ه دثتیعم لڪ کار ھے هال وا راهرو رو ۱

 نالواال عج ندتفرط هداعسلا باب مافیلاع مالسالا حش هرکصت دک دلیا ۱

 راطظتا ه وئامش فرش A ںواک هس ر ناولد :

 یدئلوا ماقتا سودءادو دیع كبرت مسر هر هرکصت دک دلتا مارا تدعرب و ۱

 ۱ زا ڌن وشرا ریس هد رلک دلنا تدوع هل عنب "هدءاق یار =| ت تلود ناکراو ۱

 ناطلس دلتنمشح و یالاهرزواهدعاق نوا دیعءواص یاد اید یرات مضح

 راب درو تک رح هتف رش عماج دجا
۱ 
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 | ناثلوا رادتبا هنيو میهن هد دیکمول ی ناک دارو نو ۱

CAFU) 

 ( (تاهحوت صع ها ریتم

 ۱ اشرب هدالبو ین تا تا ور ردە و تب یلاع باب نالوا تب

  یسوپقرابیا رم هدنب رق یماجدبزیاب ناطاس بولوا هدیربم فر طالاحو
 عفو خانو كلام فس ود یس اد ناطلس هدلاوقبسانتاک هدنسوشرق
 بعد هلفلوا ق قواو قبلا هقشطا ین هغاوا یسومقاشاب هل رلت م تعسوو
 يظعاردص کلن دعس هلل مالخا ندیااضصخفا هدق دلو م اظعتنا هلما دفا

 هدروب زهمول و یدنلف مارایاح یوک یک كه رش دیع دنب زاب رمضح ۱

 هحوا 1 هلفلروس تص ماتیلاع رادص یا دخن یدنفادی سر نط ضم ی اح

 ۳۳۵و هدنرلع> ید هدد ود لاعت ها يل چ ات نایت ۱ ۱

 دو ل U ر قسم رولوا مالاو |

 دیس الاحلاقو لبق هدنرلو> مالسالارحش هدست 1 لفاسا هکنوح

 8 یسورف دمج قغوص ندنونامش یارس هد ذرع هلل قح بويل وا ماتخ دح

 | هلن رار رپ كندسعم باب را صعب ندیا ٹن ور ب رلقد روس تدوعندنفرط

 ۱ هدنرلهج هلی ربع یعالسال حشری دج ماظ و تروئعو تب نوک انوک

 ۱ اا هلم اعھر دیاش اک طالع ةعماس ع رقیرلک دابا تراسج دات اطا

 | نوعا كالا فرطرب ییاعحاقلوا فلت هدفلخا تس دالع یور با هللا
 ۱ یالاودنسم نب رایعا د هعذ ر نیلا یل ءال ند هناک ولم فرشلا رها فرط

 "هدعاسمندن راک داد اا عد تسال اع ر چا الگ رو دص نب رامر و ن رق هاتف

 ییا مور ترا دص دبایاب هدننوک یعچ وا كمرکم لاوش هام هدننعص یرلاحر

 نعابا یرلتزرضح یدتفا ها دبع دییلا هداژ یرد نالوا فارس الا تيقن

 تهارک لئاسم یزدان اپ دا دجارباک نعاراک و هداژ ماسالا حش دج

 | هليرللوا مدا بانجأاع ندعدق نادناخ هدازاو لاس ندلاعفاو قالخا

 | ردصتواتفا دنیهراوارس ندنرلقدلوا ییاطلس ماکحا ناکا بایدیقم

 ) رو دص)



 الوا یار با ۳1 ۲ ir ا را هه یالا ا
 ةیاجن هدعت تو روب اوزار دق هزوز وچ هدزراب ارساحاس اک ءددهلکاق |

 رلب دلروبالجا هيا نغم نالوا یرلقل هب راایقشالا نع
 (دوګدوخ اشاب ی یدیش"ینادوبف هتک (

 اقباضاغادخ نهرذناقنالوااعدابایرا ستر ەداغوغ ىا هع قا ندنوب ۱
 ین هناسرهرزوازوک ذمدحو هلل وا ندنناعلعت اش اب لء ید سایر دنا دوق

 هب هسورپ نالوا یساقنمهدننعک توعد یا راشم دنس انتا یس النسا و طبض

 مدقا ناز وتوعد هلا ارساو لاسرا بع درد نن رب ندنراەكىلف هناسر

 نذاال ید ناعذای سولوا هدنکدتاتعراسم هلح هنورط هناتسا

 لصاو هلوبناستسا هد هفرع موبقرهلواتباجا راوسقرور اناع>#؛نامرفو
 | توئود ندناهرکصن د هرک اذههلرلنا هلغلوا لخاد هنسوبفاعا هج رغوطو

 | ارنجاهنکر ح .هنانونحرب یک كيا دوعف ندنکلودنک هبیادوبق دنسم

 | اشابرفاز هدننوک یعچوا كلاّوش هاب رل ءاغ الا نمت( ساما | كراو
 | هدنقح لهاج نادوبق لوا یکيدلبا الیتسا هفلاشاپ ناد ود ابا هنتر
 | لهاجتشدندزنازاب( هعطق ) یدلوا لّئاصدمرزح هدوعولئاه نافوظر

 | دوندناو نکم که نرو * تسرنو نفاانفورقف هبر تره * ربعق لاعو ما

 ۱ * تسروخر دار العاج ت هک نافکن أوت هک # عقافهسا

 (اغرادفوخ وراد نا ) ۱

 اب و ڪ ك دیدج بیت اغا را دقو چ هلبا كبد یراب رمش یاغارا دیس
 ناثىلاءیارزو تؤعد اهدقم 4 یناطاسیارشو یرلفدلوا ینانگترمع

 | هدنفیمحو شاوب راهتشا رارش الا نیب یتا دنس یرلک دلنانانایکس تلحو

 من یراق راکتفا دص همی لوترضح الاح كل رک و هدنمشراک دنوادخ رک

 ۱ درام ضع هلذلوا ش شاواتمو تحاش مطعر, هرودنک هروک «زروک

 ۱ هام ندد دلوا راکشایغجهراو هتان هحرد وادعو عی ج :جزاقبم

 جت ودب اا ےل ج اا ف یے داد فی هو فسا اونا سس فن ےس سس سینا ھی ڈی اےک تف اج سس ھا اچ اچو د وسالت س منش

a __-_كأکأا—kl! ————#أإ—Ë—————كk—سسسسسس——ك—كك—كشض—س === 



) ۱۸ ( 

 جاعذا ها هسا رقو جارخا ندن وام راد ینوک ی جلدرد لر وب رم

 اغا ناع یشابیبمومفوراب رهشرادطاغنا نیما یسا د حک ر الیکو راب دنلوا
 راد هیاب هلقلیشاب یبهومققر هیوا یی :اماغا فراع جال او رالیکی ادنک
 یدلوا

 (فارشا تباع هیجوت)
 یعب كلاوش هام تباقن بصنم نالوا لکم هلیبس تهشم دن لدبت
 زا دکسا طب دماقناتولوا ندنرول هاب همرکمثکم هرزوا كاباطبض ندننوک
 هلع نراشااب هیدنفا نیداعلان ز دیسلایدیفح «داز ىلج یسضاق

 یدارویب هیجو بصنم هجور نوبامشطخایو
 (تاهجوتعوتو)

 میهاربا یببساحم شاب اشاس قلیشاشواح یئوک ییجنرکس كلاوش هام

 هی یدنفا فرامدحدیس ندنسافلخ یی وتکم باک ولکدکو هب یدنفا

 لوا هساح افاستلاقشو هب یدنفا یئوعد ینارادرهد یاقشو

 یراوساف اس كلیج هسا ع ساب و «یدنفا دید امادیدنفا عرکلادمع

 باکلا سراهاسیتراظن هلا وطو هبیدنفا دیشروخ یسج هلاقم
 اقاس یتراظن ی رهلاخوراب ولدازاول ویناتساو هب یدنفا اص باکر

 هنا سر اقناس ینامامحطمو هیدزفا نسح یسش اشواج ندنوبا«*باکر
 تالا طیض ن دااوش هاغا نسح یکنالس ندنرلیشاب جبومقیلاع هاکرد نیما

 هي یدنفا دیطادبع یسجهلباسقم یراوس اناس باک یرصکب و هرزوا

 فرصعو هبیدنفا تباثنابعت قیاسلوا هبساح یلیج هبساح لوطاناو

 فرصت هما واشاسکلیج هلن اقم یراوسو 4 یدنفا تباث میلس یتیاک

 قداص د  یرظان هناخش وط اقباس یکلیج هعطاقم مامساو هب یدنفا ناعنک

 هب یدنف فیفع ےھارا یسج هبساح یوطانااش اس باک یهابسو هبیدنفا

 قایجافوفومو هب یدنفا كم رهاعقباس یسجهرک ذن هلام باک زادحنسو
 اه اسیکلیجهرک ذن هبلامو هي یدنفامف الاد ص جا | فرصت هتلاکو اقناس

 (ادعک )



 ( ۱ ) ۱4٩

 | یفرصتماقباسیباک یبجاوم رلزویلاقو هبیدنفا تأشن دع یناک كب ادم |

 ۱ هب ی دنفا فرش مهارباکلیح هاغه داب هر یدنفا ییع یناک كيد و الال

۱ 
۱ 
۱ 

 فرصتم هلاک و یباک رایج هب رعافباس یکلیج هعطاقم نیمرحو هبیدنفا
 یی هربجن و هبیدنفا نطصم ظفاح باک رایج هبحو هب یدنفا یقیطصمدیس

 | یباحیکلیح هعطاقم سوفسب و هییدنفا بن دجشظفاح قیاکر لرعحملو
 یراد هسک ی لت كاکب یباک نیع نابعفولعو هبی دنفا قداضءهدازاغآ نسح

 تمن ندشناک لق ناوند قبا راسبنایعفولعو هبیدنفا مرا ص ىلع
 اقناس یتراظن کرسو هبیدنفا متسرجافا قناک راس ءاب رغ هب ی دنفا

 ۱ كحوک اقاس یکلیحهرک ذنهعلق لوبو هب ی دنفا دیعس یسح هل اقم هدا

 ۱ دعلق لحوکو هب یدنفا تی ندنسافلخ یدما یسح هساحم یفاقوا

 | يدما یکلیج ةعطافم لاح و هي ی دفا باق ہد از هفیلق یک لیجب ءزکذت
 ۱ شان و4یدنفا ل دماح فرصتم هلاکو هعلق لوس اناس ندنس اشلخ

 ۱ بهاری جالا یکلیج هعطاقم هنایلاسو + یدنفا دج | یهایسكلیج هعطاقم

 ۱ هبیذنفا كب ىلع یدیفح اشاپ نسح یکلیج هعطاقملویناتساو هب یدنفا
 ۱ زوج رغا ععهبنواواو ه یدنفا ناسح ار یکلیج هعطاسعم هسورب

 یکلیج هعطاعم کو هب ی دنفا فب رش ندنسافلخ ی وتکم یک ل بج هعط اقم

 ۱ هبیدنقا لر فک اعینامانوردنادغاک و هبیدنفا دج هداز یدنفا یئوع

 نیمادجح دیس ندنسافلخ یدنفا بناک یخ راتاقناس ناما نوربدغاک و

 لاکو تسا رهناسرو 4 یدنفادیعس هداز یسابااغا تلک راتو ه یدنفا

 یلاع هاکرد ینلاغا هایس یدلروی اشا هدنرافرصت ناکاک هراس

 ندرلپابیوبق هن الوقف یابشاپ هیاغا دجا یصولخ ندنرا شابیموبق |
 ندنرل ولک دک اع هاکرد یغلاغا نیع نایعولعو هکب دین دیغ>یل هدنراد

۱ 



۲۸۵ 
 ۱ ۱ دخ هداژ ۳۹ ئالا ییناغاراسب نابت واغو هباغا نام قداس ءا زاع و

 ۱ قلیشای رخ و دی اما "نیم یناد هک :ناموا نایاب ناو طو اغا

 یقیطصم قەزاى اندام ولف اجو ا ۳ قايشا یه و هکب یدنونشوافاجوا

 چو : هر اخا رییس درج نود هان ناز ون لس ینالوف اش اب هل نج >> و هباغا

 بجا ند و <. لرود اه ا هدنیصانم یالذک تراوا راشو

 ۱ 4 یاظع,قاارزو ثامجون )
 ۱ هرنیلیبم تتلابا توت ۳ >ا,یخد ارزو,تاسمج ول هدروک ذم مود تاذک

 | هاشاپ نط ص ءیلچ قم اپ دصیغویشاب لیجا | ءروپ زد ملف قاظفاحو
 | یزاموب دیفسرح نامررق:تزاماو هبا اب ناب ردو نوطانا تلاباو
 | هباشاب سابع ریزو شعزموهیابشاب نحب جاطاریزو هلیکیارکسعریس
 ےظع هر ازوءاهادفرو هیاشاب ۱, اص قس ود مرکمرب زوقم تار دص بلحو

 در او هدا وزب رطو ها غاب هلا دیعءد از

 .فسود جاحلا نار دص یسلاو بلح اقا همرکم دکم تالم لا حشو
 د2ییسالپ لس همسر قلن رمز لب لاسو ؟ ءاولو هن رلتر صح اشابایص

 نیدناریربمنالوا هدنم هل اسا یرخواو هکب لیعاجسالیغوا لناشاب

 ومالوب ن رج ءا واو هیاشپ كلام ند اریمریم بوکس, اولو هاش .یلع لصر اق
 یس دعلو و هاحو هیاشأبن نی شيورد ندناربمرم نالوا هدنس هطواح |

 رهاطندناربع رم كل دک وس رو دیاشاب : یلع لس ره ندنارمریم ییلطفاحم

 ۱ ریزو بحاصراصح هر قو هیاشابدج ای دا دغب ندا رهمره+ مش کساوهیاساب ۱

 ۱ یظفاح شارا الا یا اتم هو هر رصيف ەر قلا ES ده ی رس

 ١ یزا داشان د ڈ زو ندناریمرام Ep اب نجر اذرعدیسحات ارزو ۱

 رضا نم رم هقاو اش یطصملت ال ن دلاری مرار مشک و هراشابییع

 نالوا ىق هیاپ یدک راک: یب موز ندنارمرنم یظداحی تا شوا هل طرتس

 ۱ تول STG مآ ورد ند ارت هرم یر مس رق و هیاشاب اش دجج

 ءان ارلعلخ هب لادن وب 5 هلن انا ناک a اا وراس

 یدنلوا

 او ا جرج موج - کم ر س

Ewaی  LED LE LEE AE SLEاج و  
 سنج بز سو و یوم سس

 (نیبن)



 ی

 ) هیون ناصحخ بیش انشا

 | ةد هیلع تلودهدب واداع ترا دوؤ د زز اورو وتو اا

 هربا هدراننالوا هلغلوا باغ لا بخ ا٠ توون مانا داو نر او ص ۱

 زاد رج ندع كلوا تااطو لایم:دنص ولوا قیالهتلود ناش*واهتسور ۱

 قمه هدیها ون" هم كز باف تراب ضار کف هلان هنصوصخ نلاسرا | |

 یئدنفاأ تا A ځنو لزوم وا هزادا هلاکو ن زا و

 نخ س یا خب دانالار تام ھن رک کو لو صخره ۱

 هداتنا وب قردلواثلات كنزا توان اوبد قیکلکب هداز قلب ا ] ۱

 هلغهلواق دوو دود کب وشارع د هللا اجزا م دخت بولت روش نی |

EEEرل تنلوا قد رطنو تجب هن زات رؤ اتو هدا  

 ( اغار دلاق ناش نارتو ) 7

 ندهناتسآ یرراخا و اتشاب عار هوزواهجو یکی دلما راک اک
 دهان كد هبا ندشساسور هناسرهلااشاب نمار هزکصنانررارخ ||
 یدنفا لعواشات یطاق نکا بود ارا رف تقو دن دنآ بوزاو هدف ناخ |
 تدوع هیاتسا هب هدف وو هماط لر کیو تفراعم ندزلنا هدقن رط یاس | |

 زوسعو یزجهدتاغاشا یطاقن کا فتح اور هدر یلدا لع توداا

 راک چت راتساو فنا دعا یو و د ووی نک ةباور لع هلغلوا || ۱

 أ هرادکسا هر ۵ کا دک دان اشا و عاعتا هراز لاوفاو لاوجا هاد رک |

 نالوا رک ذ اش مارو یدینلیاراتخا نف ر ط هتئالع نالوا کمو رک

 طر واود جردن مردن وای ۱

 ندنآرار و ال هد هعقورو غطت ولو ان lr دنا ی درب ەدنراۋ ى وک |

 راذک دن رط قور ید ق ونام ینارتواشایرادوع ندهن هغ اظ هرا ا

 ید یس هل کااطواضو ناس راسو قیم و ناتکسا یشدلوا غا |
 ها قیفوتو یظنت یهازبمژاول نامه هدست ی وا رانکه فر طاوا |
 شبا تع رک ا اما همس قه“ ورو تک رسن دلا 32 ۳ های |

 یک تست فله تو وفات کت سس اد دفاتر سد زد ا لا سو سی تک ا سس سنا



 | زادنارکش هدقعور نالوارادلعرب زوءاشنمو راوتساو رکعسم هلتمجره

 بوش روک راک زور فلاترب هیاشاب یبعیدیسقح ال نا د وق یی دلوارارق
 | فارشاو نایعا ندیارامطا هدهاعمو قاتا تروصامدعم اصوصخ

 هیلاراشم هلبا لج هتفیفح یتیراقایسسلادساف قاٹیمو دمع كنب راراک دانو

 | ررکتاببسان روص كر هدیااهناوحاطا هنامکحص# هلذاواراتفرک هام ےظع
  لاوحالاروک ذه نالوا ینکنو تسوعنعاب هدنفیقحو یترازوبصنم

 هژاخ هجو بوطهرزوا یاد وق یآر واطعا یار مر هیتر اغا دی هردناق
 دننیععو یعلقارطاو نبش رارزوا كرلند |تنواعم هرلناو كرلب رارف ها

 بودیااعداو ما ملا ی وا نییعک نایعار دق شا تر د ندنافلاصنارادق رط

 یسایعشا یبغاط لیا مور یرلکدید اغانایلس غوا قلب اصوصخ

 ضراعم هنولغوا یکم لب یدنا دک میهارپاامدقم هک ییسهد رک, ۹

 رلتربس یلالجیکاوب توئلوابصا مسمو لاخدا ههرنسلس نوحا قلوا

 تعستوا دعو تیاقر ناف عاوناو ت دساح كح یر دعبة ممهدننب
 تشک تدمزار_ هدنج ارلناقلاب ورارف هدنرومظاشاب رادلع هرکصیدینشا

 ردق هتفووب هد هیفوص هلهلوالیخ د هکبلیععسا یزورسراکرخاو راذک و
 ید كموق معیافا نالوا شاوا هدراظتا نسوا عفد كنصحو رارق

 یتسعلایمهو قیفرت هیاشا ەز داق یدعش هلسس تالسم و برس«تقفاوم

 | ضعب یدنفا یلح یلاعر دص یاد الاح هدک دلنااناو مازتلا اسآر

 | هنن رب كنالرهروک اجب ان قس هلخ ادم هتل صم و كنیلغوا قلب هللاي ذاع
 دنفرمصو عام ردقهرهود نوسلوا نییعل نایعا شب ترد همش

 | ته

 تر وص هناد وح هلسس یبالص كناشاب نادوبف دهرا یدلبا

 | شاب یی هردناق هدنرخاوا كروب ره هام قر هئلوا نییعتیخدلوا بویمهرب و

 | ندععسور یرلب رارف هلیعویش رخو نکل یدج تک رج ناب هلعرد

 | راسعشاامدقم ادنهک هسوک و قونامفارص اصوصخروبع هاش وشرق

 (یتددنلوا)



( ۱۵۳ ( 

 یلامالام نارخو لاوما ردقوب شغلوا راخداو عج هرزواهجوینیدنلوا |

 لحاس ندنزارو اب وکرلنوپ هلن رلغارو ره هندودح وادییشور بولوا |
 بودا تمدخ لزوکرب ید هد هداموب هب هيلع تلود هلسقعت ردق ه هنوط ۱

 نادویق ینیدلواالیتسا *هداناپ هثبهیدرتسلس كنیلغوا قاب هلبب رقنوب جا |
 نارابدرخ لها ضب نام لوا ارظن هماریاومازتلا یکهدقمندنفرطاشاپ |

 یدلب اتم هیاشترا نظ ءوس هجول یکی ک اب ر با! لاوح-ا ییافص
 ( قعسورزا نانرارف تکرح باسا )

 ۱۶ یا قعسورو رارف هلس رعنررپ ندهاتسا ارخ ومو ان

 راظدافرص هبهدلب لاها هج نما راراک دان ندیآرارفراد كرهدیا راتعا

 ثنسلاها قه *ور هجرک كرهدنا رابشاواصعتسا ید رراوشمو تسو |

 یسایفشا یبغاطو یساغوغ ناسیعا یک یکلامییبا مور راس امدنتم سد

 هدننامز هلب ومظاتشاب رادلګ هرکصو ناشی رب و تبرطضمتدهرب هلی الب

 كناشو تردق بحاصرب زو لوا ندنرافدلوا ناماو نءاو یکدوسا لان
 احا کلم هراداكملاراشم بولوانافراع هج رک یربکو رخص یتردق
 هلتمج ره هدنراتحو دنک یار دمو نایعا ک دلم ققابلو قاقکسا دمع
 هعدعم ند هعفو هرزوا یا دآوا تراشاید هسارلشاب نابسح و مفنا

 هنساصخ یف دولتق هلن ارسکو لیاقن یتسه رکسعنوف كناشاب رادلع

 لوبناتسا هضرعتو دصق هیرزوآ ی عبور ,دیلبا مور نوا قاوارسسیم
 مدا ردق كي قلا هفرطاوا یهلاراشم هلبس لواو ارغاو ثح ندنفرط

 یبا مور یرلکدتا انفاو مادعا ببس هلفافصا كرءدیا روبح هنلاسرا |

 ندب جورخ هنر رزوا ندنفرط هناسا ادعام ندنناسور کفن ؛زط |

 هدنساننا یراقلنناشیرپ وب یبهروب نم یلاها یرادام اشاد یل ہردناق |
 تعاطا هب یهاشداب نامرف رظن عطف ندنکیدلبا البم هشالنو رکف |

 ضرع لها نالوا انادو فقاو هغي دلوا ند هیماللساریاعش مظعا كلاضرو |

 لذازا هتک رب تعاطاو ماظتنا یکم دعءالاح هد هزو نه دم یس رز ۱



< ea owed 

6 ۱۵۶ ( 

 | ما TTT اد النعاو هل دن ارم اشار

 || اقا كرام اۋف هدق دلوا داوه 'یراکک مدا داو ناتقنا 15۹

 ۱۱ قنا اد نعتک سوک و اشا ضار هل وا ۳ اهز هرا ودنک ئژاکحا ژو

 | ايال اوما هك نهد اوا«دخقلاذ هامقون ام فار وادلب تیم

 لاس گاو قدام لاد کوک ووو ر هت راف ر طظ وشو كوم وز

 هزارف جد داف رط ولدتسور ندر یس لجن هلارزو زی نا او

 یدلوا روعتهو ناکاراهدل وتناتسا یرلف دلوا روح

 (تاهحوت شعبو لاعاردضیادهک لیدبت)
 ۱ داش زی طص» یاج صعاص یادت هک وک یفربنوا لرو نتاع

 ۱ لو یدنفادشار 3 اقاخرتفد نیما هنماقنو مص نر رع تد دف

 أ فنتك مهارات اک هاتیشرتافد تنامانالوا لصمو یدنلوا ے .ظعت ها

 ۱ ِ نکن تفع هاد نکو ناصر دنض و وک شناس ی ان ایوب

 | ERAS هج ذقم ندوب وئ دنلوا ع ےطانش امج وت

 ۱ + e وا لوصوم اهاناعح یتسا دم کش شان یراذاخوا هو و

 : ترم تست ار رج تاعوقوو هاج تام حوت خب )

 | EER یو كدرف زا

 . | تاغ لع د باس صوماراییناطق نرش س دق هرزوا تل طیض

 | ءاضق هژژوآ تای اطبض ند هم وق رم رغ ەن و هری ددا دم یک زد شر ام

 دجش هدازیویلق یسردماشاپ ندحدیسلا هد دج هیناهلس *هلصوتابپلح
 نیتسف ر غ لو الا عتب ر هزوک ذعهنس»یساضقهعیفر-صاوخ و هیدنفابی
 | یدنفا"ندلاروذ یس ردم اغا رفا هتنایلس دلا ومان ,ززوا انا طض

 ةرژوا تا طببط ندهروب نح درغ هنیو هب یدبفا دعنسا هک یدیقحم
 | غ تانک وه یدنفا لع»دازیدنفا ذفات یر دم هئا چاس لر ال هات

 ۱ ۱ هکر ماعا یونققسر دەنا چلنے ظاع ءا ڪو ةرزوا كانا طرضناد هود زع

 (وشا)

 0 ِ ید)وا هو نوابه طخان و فاع تراشااب ه یدنفا دوش فاش شاا



) êê ر 
gE 

TETیعجتوایرکب و ید نوا و"یجوا نوا كاتى لا  

 kê یا دهک و یدناوا منت جد یا مج وت هبا سارادم هدنزلنوک
 د دیاتسارید می شن 9 واقالطا یدنفا نامی و هر وه شا

 ر . ئدلتا دووو |

 نت ?mE ناخد یدنوا هلن ادعس قتسا رایرتف دو 01 ۱

 ی مهسا فت ی یدنیا قایتا لوا 8 ن ا

 ناالب Pe هفرطاوا هلدناماات اهدقم هت رعت یا زت هنردا |

 هدار ود نه یارس رعد معدنفا هللا دعس قسا رادرتفد لازال ارو کما | ۱

 ەركە دنا وایعوعس ىزا دال دعق و نکداد ومشم یز.صخو لساکع یک |

 هاد یراخم كره وخ داخ نالوا لک مواعم یهدننازاتتفد یکلوا |
 هل و اتساهلعاسع روما لر ماراو رص یی هدنماحا كرادنا دوعصام :فافود

3 

 نک دنیلعر دهل | قد تهعرد «درلناوک و هلغلوا شا دورو زا و نف الب |

 هدرلانثا لو هماسانا :یلکهناغا سوب یسا دک ن اطلس هدلاو قیا |

| 

۱ 
 تندنفاقراع هدازننافرع ندنوباههناو د.ناکحاوخو یدلوا دورطم |

 تقی وشلواحا تدساص عالم |
 ۲ افرح قرع نکن :تولوا شات كرادت راس و تو هن اسد, رهام ۱

 فراغ یاش ر غی رر ۇر دغا ةن رب و قلاطم دنتناعسم زسا داریم

 هايل ور لایک لغتي هنل دتعم تانک تهح و دنک قعاو ماکو

 سوسوم.دس هجر د: قا تو مضولا لدتسم میطلا لوقعم تفَو نم ۱

 ةقبط تولوا ذك لد اعزب شخ وضو مانهوا تولعمو شیدنازو د اژوجو ۱

 دن .ازاع ور کد قا نوعا ع ظ راست شعب هدیرسصع لاخر هات

 | تک ها نیس ر دعوا هتم یخ ئادا هز هکبلو تب زعل دار نیسیعل |

 | نالوا قم هیلک دفاع هلی اخاهفتسوب مو ته ام لعم نکن 1 یدیشفلوا |

 تمد خن رکنو کژاب هب كئب , رلتمّطح اشاب ی ره > یرکتیعرسآ زافوب ۱ ۱

 هد رح د دعتفو ثراوت قلا هلکعسود هتزلتتعمو |
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 راس هقیقطا ی ندنفبدلوا یلطءو دارم كلاراشم یسشلوا الجا |

 هجو ىس ەروم أم تمدخ هسا لاحەن یدیشعلوا تذعم د زا ندر,ذعم |

 عوقو یرادلع دورونکیا تدوع بقر« هل رقترو تب ور هرزوا قبال |

 قلوب ع وقو ىب رومأم ضعب هافرطقجسور ام دقم كلا یوم بولوب |
 هقبط هلتقو ناراکرسو یس هفراعم هللا ساب رادلع تاذلاب هلسهسبالم |
 دازا ندت رغدیق هل راته هللوا یسهعماح تېج هلتسانم ییاعمیلس |

 | كضارغا باكا ضعي قم هرود زد قاعت خد ه-ءفدوب یدیئلوا |

 | یخرات یدنفاصحاعو یدنلفییاسح هل ین هنفرطزاغوب هغ هلیاتسا |
 | یدیدنفاقا یناث درک دن اهاسنالوا ینادان نعط ع وضوم هدنرخاوا

 | هب هیهانوکو التم هضارغا ضا را ضار دنا نت هدانئاوب

 ۱ یدنلق هاجاو ینن قم هیات ؟ هقلاس قلعت

 ( اشاب لع یبهخ رج یمامکاقو ابا اشاب ایض فسوب ترادص )

 ناجا عاضوا ندا رو رم هلاح ىلع بواوا روظنم هعفدجاقرب هکنوج |
 قنوعضم( روضح هه قاب وییایح ی هظ ك ی) سان سانجارثک | هلیااشامت |

 هدي رک او اوه ر درس یراضعب هسیا كلاس ورو ناطباضبودیا لاج ج
 التعا باترا نوټ زو لفاسا بولغم ذوفتلا لطعم یک یلاجر راقاحوا
 رهوجولاع حورو فقاو هلاوح اد و كن هعق دلوا رانوب هحرک ندنراق دلوا
 | كن راترضح قلا و ح وللا ماد ام هتل اود هللا م دا یظعا هاشنهش نالوا ماءاقب

 | فسًاتمةتقشمو بعتیرلقد رو مالا هدم ا اعرو ارقف هحارا بش و زور

 زونهتراعح تالاحنال وا هتفایعوقو تاعف دلا هنا قا و لاثءا نکن بول وا

 هجا مدس |ناراب قج هوا تسایسو ماظن تس د تلاو نادر طاخو شیب رد

 یس هلج یشانندقلوا نالیم هدنباع هنارومظو ناراکیس نالوا نابسج

 نامز راما هللا هاهو توکس تروص یقرءلوا ناج فوخ یالتیم
 بولوا هقرف یکیا یکی عسافو ییبدب سان هدجراشو لخاد ندنراکدلیا
 | كعسا) كرهدیا هیلغ هفیعضیوقو ناسلودب هلاطا هرخآ هلا هناهم یر ره

 (ریکلا )
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 | ادا هقشبرب هدهور کر رهو ناباع یلثم یلثم (رغصلا لکارکلا |
 فوخ یالنیم ااعرو ارة هلذلوا ادب اغوغ یوهو یاهر هدشوکر هو ۱

 اذهعمو انغاو ارفف تحارتساونما اول دعماشداپدا موا ملو ضرع |

 انعر یکیدلکهلوا ماظع یارزو دمع لوح ماو دلاییع ماک>ا یارحا |

 ص وصخاب و ر زور هک ندهرمشط ادعام ندنغیدلوا انادو دخ مولعم |

 ج دغ دلوا نابسج هلم ج وره هنامزو لاحرب دت بح اص وزب يظعار دصرب |
 كنار فسوررفمو دنعرارفس الاح صوصخللا لبعو ناد ردق ناقاخ نفسم |

 لعو لوکشم ید یرلکح هل هدا تدوع كرهرب و تسش هی هلاس هداه |

 رطا ینجهللوا حارحا نواه یودرارارکنن هده لانا هلغلوا رظذ

 یوز لرب زو رکن ر شر ندارژو ءامدق رر ولا هرضحو رفس یشانندعلوا |
 شاب ایص فس و ا هیلع ءا یدبا رهنسم هد هلاهاش رطاخ |

 "هدمعو قبلا ندارزوریاس هیامطع ترادص دنسم هدناواوب یراترضح |

 تقا دصو تم دخ هلت لوو تلود ندودنک هلاروما احا هتفاسل ۱

 اشا شع یتوکر ازا یج درد نوا روب نام هوا قس ولع دنلومأم |

 هرکصذ دقدنلوا لاسرا | دعاعتم هنس هطا فاسو لاکناو لزرع ندنرادص

 لاداو داعفا ردقهمع ر دص دورو هبیماماق ماقماشاب لبعیجبهخرج

 نویاه طخ هلبد یکصخ یجتوعد هجول رک هنفرط اشاپایض قرلبرویب |
 نکل نواب روب لانععسا یدورو مدقا مدقرپ هب هملع دناتسا هللاسرا

 راک هتف ضعع) لاغشاو هداخا قره وا رانا نوطالفرا رس و دملد راب دت

 را كنس | هلا a ند هلج تدمر ینیدلوا مک مظعا ردص هدم |

 تده یلیخ واد ردع ؟ یظعاردص اب اب هرهلوعموا هوما یف ینیدلرویب

 یدلوا رادم دتنوکس هک دلوا

 ارزو تاهیجوت ضعب)
 اشاب نیدلاءالع ندناربمربم یس رف ءاول یتوک یر کب كہ دعقلاذ هام

 اقناسبولوا یس یاب یکیکب راکب یی مور الع ءاولو هیاش اپ نامهک یردارب



 | هل زازو هر هناشاب ر منهارب ۳ ,داز ساب لالح یر ولرم هر رصیذ

 ینوکیصج وا یرکب رود نه هام تولوا دی ول داخلا ین دعمقزو و

 ۱ قاناربهرم«هناغا دج | یسا لح ا اب نابع یښکب راک: لصوم یلاا ل صوم

 | یدشوا هیج ود ليس هز

 (زیلکنا ص تیشع ماسی دورو )

 | ملص هلاکم هدندورویصخ ر هولا لكنا هزاغوب هرزوا یی دلوا ریذیش راذک
 | هلنباموس رل صخر كنىدنفا ديو ناوازت ستو تدب هدننمک هملا مو

 رفت ام نا هم هرزوآ هاوطد یهطاصم "دام

 | هلذلوا لبضاو هيالعم هاکرد نوک یجترب یمرکب كموق رعاهامیرب زکقو |
 ۱ یدلوا لصاح نرمسم هتنففاو

 (هژیلکتنا ضخ ممابزاشون رد هلاسم ث سلاح هللکمد انا تروط )
 [زکنا عو فود ورو هتسدهلاق قانع یاتاهخا دیح و یصح اف هیاهتلول |

 هلا یوم یدنفا هدقدلوا یعولعماسر لر وعساردا تر ود یصخ رخ |

 ۱ صخع هدننورد تورهدنوک یعدر توتکم هدننروص یدما سوخ

 ۱ تولاق هدنحراخ زاغو نکی اوعدم ند هنس تئطاس باخ موس رح |ا

 ینیدلوابک ار كرهدناعا یغفدلواروضحنداب رد یطالتو اوه"ی درس ۱

 اعدتسا قتاقا هدنآبوراو هنهاکس یکسدال لب را هنیفس ید دنل و هدنتیعمو

 لیدغت هرخالاب قر هنلوا اسنتعا ههر اخو هبناکمرناد هغه هوب ندنیفرطو

 ییبتقرف ج زم هبا یرح بسا یمسا ید دلواراوس كص خ م رکلا هلاکت

 ةدنحراخزاغ وب یر هنیفسرناس بودیا لوخ د هننایل رک ۍکهدنلخاد زاغ وب |

 هداژ مداخ نالوا هد هقاسم تعاسمراب دموق ره ناجل هلاکعو قلا

 | هام بولب رب و رارقنوکی شب نوا كف رش ناضمر هرزوا قلوا يلننح |

 قج اور رح هد رب زییهروکذ م نیفسینوک هدجب یخکبایعرک, كروب نح
 یدنفاصخ رم اعزه ىزا و ننام مز اولو لاخدا هموقر ءناعل هلطورش |

 ۱ . زا دقت قردلوا هقشب ن دنرابناجاشاب ر یحزاغور نیو هعشدندنفر ۵

 (واک)



 یو توس

) ۱۵٩ ) 

 لاح شر مر لر هاو هچاج دو ضیودتتسوکوواک ۱ 1

 یدنلقلاکاو هید ا یرزطاحو

 ۱ (ردینروص

 شاب هعشد ندنعارب یدنک لصا ضیتفرف رلکنارب هپ ہھاک ڈی هلو

 تسچ هعد دول هل د اذکار ضاس روتتلوا ربل وبنهالرا (Iv رد

 تماقازادنارکتل هلا رنک بودبا تکرح ندلحم ییبدلوا فضلا
 رهلادّسو علو مود لیاسعم هنسوت ءالراب كيهروک 4 دیس ردعخ هوا

 ' یزاقاربلصا لر هعلق هعشپ ندنوب بولو اذ اشک قارب ضا نیتسهغلق |

 دئلوا دانک جد

 (رکددنی)
 دعاوق قالا بوط رس هاکرب هدنقو یر دلچا قارب ضارب هرزواررح هجو

 بوط تاقوالانماتقو ندموق رم هنیفس هلاڪ! لید نکل ند هبرج ۱

 ورلبا رال رک هو هی | توط رامنزیخد ند را هعلق هلعل وا قچفلا

 نالوا هد هر شط ءاضق الا بس> یدنص كن هیعش ناساوا € هيل رک

 كچ هج هلبا قریب ضابب كلذك هدکد لک بودیکه نب را هنیفس قب ر هقلکنا
 د ندرل دعلق رعس» یک دار و تصخر هنب رو رم تی هلغلوا ح

 فلا اوه نکیارولک بوقلاق هنیفسنانلوارکذ هلیزغس وک قارت ضاپباکا

 یتسلوا زادنارکنل هدلحرب بب رق هنس هعلقراعلا دس د وخاب هعاقموق بولک |

 هسداراحا یارب وتنمالراپ هدنکر ید شاپ هنب تقولواو هسزدبا باما |
 ضاب ند هموق رم هنیفس لصاط اور هیلب | د اشک ر لفاریب ضا ید ر هعاق |
 یناجس ضایبیخد ندنس هعلق رهلادسو هعلف موق هعفداوا هد اشک رب |

 زکذ لارامرک او هروطقجا اعاد یرلقاریب كاکب لصا را هعاقوب و هلرجا
 + هنروف نکارولک هبورجا د وخان زدیک هرشط ندزاغوب یا دنص كنه:یفس ۱

 اس ی و قمامرافج هزمشط یصنهٌرب ندنجما هسروشانب هلحاسرب رهدیافداصا |
>< 

 ٣ مت دا ی ,SHA EAS ط ی دنفا صخ سحر |
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 ییرلتاب ورشمو تالوک أم نالوا مزال هلیطرش كعر وتسوک یراهیاطو
 هنن رلتسارحو طوحو تنواعم هدکعر و تولا یراطداضلح اس هل راهقا

 رها تداعر هنن راس رفاسمو تفد

 ( داوم صع نالوا هتفایعوقو هد دلاکم یایسا )

 تقو امو راعا هطوارب اروص ن دن دعلود یس هطوارب قحهروئوا

 نکیا هدنراتنن ر مشل یمامها دعاس هر تامزاول هشت هرزوا با راما
 یسواسنوق هساارف نک اسهدنس هعلق قانح یوک یجدینوا كف رشاضمر
 ریلکنا هدلاراوندنساک كنناجرت هزنلکنا مانینآرمس هفرطاواند هیهانوک

 هسذارفیدنفا صخ م هدک دابا زاغا هلاقولیق یشانندنسم هنسهنیفس

 تیمرح كرهید اب رولب ینس هنا طر ورس كتیلصم رجسود یسواسنوق
 رهاظلابسحو هللا ه واګ هج ول هنهادم هل وک امو هدامزتس هدنتروص

 قلوا یراتملصم سر تقد هلیک نتاماکحتسا یزهیاطوعالف كزاغوب
 بجوم ققو را را ےھو لاشعا یسولسوق مه هل اراعْسا ی رانروص

 هعفو یس ر ندنعباوت كملایموم نکیارزتسا كجا لا صا باسا
 یرکب ةن قرا بسم كلاضمر بوقح هللاقباق هدا ندلوپناتسا هدنیعع

 یس هتد احردق هل هل دورو هنسهحاف قاسنح وک هبنشصب یجنزوفط
 مولعم هلا سکع هرخآ هموق ره هعقاو هدکد ابا رابخاو لقت هپ ودنک

 كرهل رب و رارق هن ریدتقْعلوا ترشابم هه اصم تولصم نب قل وا

 توعد هب هااکم ل نصح رھ هزملکنا هد هد رع مود نالوا یسادرفنامه

 دنهاکمارا ملا راشهرکسعرسهرکصت دک دلناریسد ورب رک مزک دن نضج

 دڅ ديس نالوا هدبناطوا هل روم ام قناما لزن ن دتلود لاجر بولوا ناور
 هرکصت دک دانا نام هامرح قتیفیک كلوپناتسا هلا باج هاروا نیدنفا

 هلب رهام هدنامو تانیعتو ك مالک ق لناشد ربءرا ارکسعنالواهدنلح اوسزاعوپ

 ندنبفاع تماخوو رک ذو نیقلن نن رلئروص كمابا ثدح عازنو افوغ

 (ربذح)
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 خن اب رد قصو صخب, یو هعقا یدنف ما لز تح پوان |
 | "ملقو تك کی اناپنا + ودنک مک لوایدیفا نشر هک |
 زویشب كب یدب هلتلافک ندزراسو ندکب نیسح یرادزد هنا طاس ۱

 تدا ندرافناخ تا اولویت مپ مونا اقا وا شور
 عالفو هنساضما رک هرزوا كمامر دنا جارغتا .هنلحاس زاغوب یدرفرب

 دفرعموب بور دتیا ارجا یمزاولدی د تو هين هلمجو نخ تباغب هنناطباض |
 هیج, نالي ردتنا تصب هدنهاکدن یدلتفج هداز مداخ یاد رد نالوا

 یدنلوا تاعام هر ه ۵ اتع موسروتاقالم هل | موس نرخ صخ نم هدنورد

 تی نکرد هی رلها زیاننایراصخبرع نیو رط هدلوا ساوا قحا

 قدصكنتاو دودارباو دین یراتبک قلعتم ههیرفش قاشم نلیکحو

 دمدقم یفلاو ساتسا رادعمرب هلشحم یرلتد ومو یسود مدفو"تب

 د اعم نوع نوک یععج وا كف رش دیع نو هسهلدابم را همانصخر كلرهدیا
 یک ر دنا عورشزؤنه هذاوم هلاکم هلا یوم ص (هدرانئاود)راتادل ا

 هلص ءدام نب یک ارومظ هنتف ةفارط هلوکر ید هدرلاروا هلغلوا
 | یاود نالوا هادنرلنع" روک ەر هد و یکسال رکا هدنرک ف كمرب و تروصرب

 لدیع نادزوبق لیلخ یب نویاسم* هنورطاب یعوشاب كس رلنویلف نوبام

 یتارفن كلرانویلق ښی دلوا یغوبشاب تولک هنغانوق كپبل|یموم ننوک ین
 ندند ورو مدع كنبر هفولع هتش زک هدنا یراق دل وارادربخند هناتسا هن داج

 نیل دوا یراتشرب هدراک نذنراناب ورشهو تالوک مو یراق دلاقرس هچقا

 یرلبک هاب و نایصع تروص را ماتا هنسودنک كرهدیا نابیو هنا
 بم هن رلک دنا نالعا ین زاعجهلوا ناور هلوناشسا ارګ وار توغارب

 .EE د دلوا نازبرک هلس رفنرب هک یوچا نا خم نصیحت
 قمابتخ هلعر و فیدوت هدنخانوت یوق رم هیلایموم كجدیا نان
____ 

 ۱ ندنرهدرک. د روا ره یاعغود ۵ ہے دک دنا ف وحو ریذح هدشأب ۱

 | یتنامزاولو رب رح هرکذت ریما محل هنادوبق یلعهرق كنیم! یمرکب
RRR mC Raa aaa aaa.هع مک کی  
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 تدوعهژر اما هن داعسرد ییهد اموربشک ییسهلاسراو یظنتناکعالاردق

 اٹک نادان هپ هناتسا هناتسر ه دنزو رص نا نوا كرهلک یرلنامرف

 راد دلوا

 ۱ ) ثالاکء تر وص (

 لرطودبع هرزوا یر هلواقم کە دنراناق ال« لوا ساع یراصخ رم نیتلود

 هلاکم سل دفع هدنکلتفح هدازمداخ نانلوا رکذ ینوک نينا نی وا

 مث یزودنکییتروصررب هقبطب و هیارا هنن رارب یر نب راهمانتصخر هلرب
 ندنفرط یصخ ی رملکنا هرکصندنرلک دلیا ےل هرکی دک لر هدیااضماو

 یدعا مدت ارتف د بولا هلق نس هلج داوم نالوا ع ولطم یدمع هتشبا

 لیکن نامه هسباندکشازب رعتقو عیضت ها ه۵> ابو ضرعررب رب
 ییلکت دام شنوا هعود كرهبدردارحا یا ننه یچس رتل صم

 ح رط یس کا هلثح هرزوا هرظانم دعا ن دنفرط یه خ مه هيلع تاودو

 نامه ارظن هن راهدافا كن رات رض > ی دنا ندقرط هتوا هل وا فن زتو

 هلا هد امر کلا قرهلوا تراسع ندنساشا كنطورش هعدق هدهاعم

 راطا هلناکبرض هدنراب داور وهدا اضتقا كءروت یتحص«نوشادنس
 لود هرضاح لاوحا فقاو یدنفا صخ م هد: دنلوالاعفلا تروص

 ربغتمالصا یاب هر محو رثآتهاعطق ندنلاعفنا تروص كمعح ند: داوا

 دعع هلا لوبف هعفد یداوم نالوارنفدرد كلها صم وشا قرهلوا

 هی نااش هدیقوطرش حو هدافاینب داوا هداداضر هلمحور هلاکا و

 رونلوا هد اهن هبهد افاوض رعنادبم هدرخا ساحر دراو ید مر هداه ھت

 رولیشا وش د یراثلوا نانا هك كرل ەد امنالواررع هد رک دغاک و شاو

 ق قلا مامت هعفدوب و یدل وا مار هنما رم كمصح بولوا هداد تاوچوډد

 ثح هللا مصخ لعتءو ظیقتم هیرتلابو لعفتمو دنعتم عبطلاب لوا تعاس

 دوعام لوک تاس ئچ ر کس تالاوش هدعد یدلوا لسلام یرهشفانمو

 یکی دلبا ییصتوزاغا همالک هد رها لوا ی دنفا ص معهدنراتلا ساغ نالوا
OORT AES دا اه 

 (طورش (

۱ 



(1۴۳ ( 

 | بودیازارد یک ار اصن موص یادحو ثح هتشرو زارا ییئروص طورش ۱
 | ندهناتسا هنف رط هند اطا دعب هددسلاشارب رګ هرب صلو دزد نتالیصفت

 | شالتو هسوسو نوک انوک یشان ندنکىدملا دورو هعقر ةعطق امطق |

 نکیا بقرم هنیرلپاوج كناضور عمو برط طم لبا ش ارخرطاخ ناجل خو
 یوا كروب رم هامیواحشنادیک انی وا تکر ح هرزوا هق اسلوصا هثب

 | هلفملوارعیست بوتکم هعطقرپ هتسودنک ندتساب ردنسم هلی رات یئوک

 ین اکرن سا یصخ ی هرملکنا ناللک هنغانوق كلا یوم هدنساشالوصو

 ثب هقشب لبر انا جرت موق رم صخ رم هرکص نوک یکیاو هقشب هللا
 جد هبناکم هلا صخ رم ءاضتفالابسح نودلا ر رکت ییهرواحو

 "لروپ رم هام هرکصن دک د لبا رو ممی د نوک ج اقرب هلتروصوب قر هوا
 كتهدعلا یذ هامو هدنرلنوک ی لا یمر کب ویشل یمرک, و یجند رد رکن

 هدراهلاکم ساح نالوا دقعنم هدنرانوک یجنزوعطو یجترک-و یشدب
 دنلوص> كندامیکارب طقف قرهلوا ۳ وحرح یرافیلکن كنذفرط

 تقفاوم یصخ رم هلکنا هراهدام لواو رارصا یخ رم هيلع تاود
 | ها راکذنو رب رقت خج هلوا بناعمو مهنم ندنفرطیاود هدنروص یکی دلبا

 | نژادهب ندنک, دلبا رامظا رگ تروص هدنابلوایهخ رم هرماکنا هرخ الاب

 | ید ندفرطورب بارشااعسر ییکجهدیاتدوع هژاغوب لر ملاک د هتشر عطق
 | ینرکب و نکع تروصزار ازار بویلوارثأتم ًاعطق اب وک رهاظ)ا بس

 كلبا راک درک ی یروما ردا یکنتو فسأت شداع زارتحاو

 ردنک هدلو رعود كم یب | تح توتلوا رادتا هنالم اعم هدنسا داو

 رادقمرب هی هنیفس ج۳ رب هلیماسنرا تباعر مالک رذیالوانت نکیا

 uno صغ... .ڊ)———— س

 نددا رم لوصح موس ص ص> ص اکا لاسرا تاب ولحو الو 2

 راوس كمود رم ندنش دلوادیدب رارصا هدا ولطم هدقرطورب و دعوت

 نابداب رامظا نوح اتد وع هتف رط هطلام بودیارکا كف هیفدینیدلوا |
 دجرد بود رفت هلا نب رود ندنسدعلد قا یکدطار هس ۆ تع رع

 RES TEE یر و و و



 كجد ا فو .قرس ید موف یم هن هی بی سو قاب تو HEN: a لا نیع |

 :ه اد تناطف يىر وا | نصخ سبکی ۳ ,دتیا فدا صد ها دوکر كراکزوز

 يد ۾ هلاکم شاک نو رطورب مک دلنا حو نس ن دن د دلوا ی :>حاص

 نداقرط یصخ نم هزمرکنا ه٤ وا حول هل راکزور دعا ماو

 یکرب نواو یوا كل دغدلاذ ةا قز هنلوا تدوم زاراو نعذاوهخد

 يج درد نواو یع+وا نواو نيان واو ۵ لیست علو قانح یزانوک

 رز دااکم .تعاس ررکسو رشید ورا هدنکلتف> واغوا مداخ یږلنوک

 ی دیک هوچ ګر شر 4 , درون نم ۳ هرکصا دراهلد او هضراعمو

 نالواربسم طب رو دفع یلاعت :ةیفوت هدنروصیکیا تعاس ندماشخا

 بوئلواهلدابم یادنس دحاصم هک ايدو یدشلواهل داسیادنس لوا صم

 تدومو صوا>ضرعو تباوتو كيربت هن رار یر یراصخ مه نیفوط
 تع رع هندتفرف ر لكنا توعداب یدنفا نصخ ن یسانندنکب دلک مزال كليا

 لس شب و هده منا یلع هناطبا ضو تارفنو نادوبفدوجوههدنجاو

 هلا یززاسو یصخ س هزلکنا هرکصن دک دابا! تلود ناش لاک | هل .ساطعا

 یرا اف خاطر هدنرزوا هنرک وک حران دليا اشاعت ینامممو تاودا كنتفرف

 یرلیح وط نکیارار دیا تبحصص صعب را د هراب وط لوا هلذلوا بوط قام ج

 عاج هعفد کا تودادا ر قفا یب »بل رانا نّوحمااعدم تابا

 دېج دخغآ هلا ینوشوا هد هعف د یعج > وا بويه هر دلا شدا هدک دردناک

 یدنفا صخ مع بواوالیعح ندنف دلوارک ر اڪ هن هد دنیارلب دلا

 هلغلوا ناور رحا تعس لر هد زرهدیااشاع هدرخآ تقو نوسروط کلر دم

 نن رلتوارغا هدنساوعد قازا.ثنأو بوک ید تاقر یی هنیفس ناکس

 هدانعص نالعا یراهلاصم نالوا دةعتماقلطم هکنوح یدلنابولسم

 کلش هلا كنها هوك راتو كفو بوط ندنفرط هروک هنلعواضتقم
 وا تردا ہم4: سارح ا و بولوا ن داود هعدق دعا وذ یراهظا

EDETE N DFARS INTENT RENEE: AFAT 

 (یزلکنا)

 هدر و زم ملص وع ندن دلوا تمذ همزال ۾ ول 4 e تولصم یارب



OTISندعو 5 ری زو بس  
 راسو ینا دود هروب م هفس ی وضوح اب زار یر ناک ناکی ۱

 ۱ ییاضتتم هاب وب هبلزافمواعدنسانذاشاپ و E رکسعرتت یزرو ا

 ۱ يزهدافانکل بودا ھا رر دزد علف ساوا ار < مدقبآد

 ۱ للخو نيش تعاب .هد هب سه عجب هدرا دنع لود ٍدعاوق لع هرزوا

 | تیههنرلتخارفا اک ندتسهلماعم نالعا ها بوطویش |یشانندننجملوآ
 ب و تربغویچس هر ها نوک ن واو يشب هلی بس هلام ناذیتشساودرد

 ۱ هلی ندر هجر نکا كنم ره اطزاتوب يخددنروصیکی دلی باجماراجات

 هاب نول بوطیدب نوا ندنسهنیفس هتیکبا لوابلوا رواق وا

 فب رعت یدنوا صخ مه هنفر ا کریس نەوز کنار مر

 یراصخ ي نيف رط كدا نالعا وعام “اهب ول نان ا ید دص دون ونایو

 هلیعا رو لادج راد هی.د اموپ و راد اه هجا هدنروضحا شاپ ین

 ید دنصقکا م هرکصو لواو ید معك وط ن لر فر هنلوارا هاتف

 ددی سالار ام :نالوا نیما لز حب یدلیارا رب و رجب دصت ی ۱

 هیت و كارد دید نو هنوک نالوا یزتور, هاب مج "« يصای ,یدنوا

 ندننبدلوازورفیو یصاق یک یکم نر دو هاش یو نخ كنم و
 هدنی داو قع وا. هراولهرماکنا هلي زلتعف او ونک یک نب رارادژدهعلق |

 هی هه نالا صقانو هدانز بوط,هنف سا یابنها ص خم هلهنکیا
 ردیمولفم ك رلان شا خیراوت هلی عوقو لانقویرفس هدننایم هيرن لود
 نالوانیب زت تسدرد ندنداعضرد هلنا ینابنامچیارغ یارفط هک مادام |

 هجق دلژا ز وک مو بونصنم هرمز هملق ی ورانو رب بلک + نخرلفاصس |
 لبه هر وطرب یجرکب یراقچ هنابوج ات :زائاشدیرللا قو دک كوت ورنلکنا |

 زب و جن ند خرط هل مجوز مه یریکتاتلذ لعقمانلوطند همنافاخع الف |
 هس اراز دنا فہد ون راتشود وا :زباکت اردد ندو زو رعاصسنلار طرا وا ۱

 ردراو یرلپ دافق + بوطیدب نوا رظآ هنس هیتر كنمانجصخمالاو اف |

 e 1 aa aaa ETP ناو بسا تا نت سو ست سو شن EON MRO اسد همت



) ۱۸۰ ( 

 قفاوم هرهالاسعنو قباطمهبهب رحشدعاوداعفاو یمارسصزاربا هلیسا دا

 كنەخاصماغر هنناعلاوت و یسولسوف هساارق معم هدزاغوب و ندنش دلوا

 ریلکنا ادایلصاح ندنعب داوا معلم دن دعوا هزلکنا یت العام دق ا نوکرب

 هلیلثم ندنر کرل هباط هدف رطورب هدعب بولتا بوطز وعط نوان دنس هیفس

 هرکص نوک نوا ندنسهلدامم كن دنس هل اصم هل رارارقو لوق قمل وا هل اعم

 یدنلوا هعاشا رها هلن توطرژزوّهطنوا ندنیفرط هرزوالاونمود |

 بانج ریدنوهجوت یرابتسدو یرابترمطح قیفوتو نوع لصاحطا
 هرزواهجو ید دوار ذشرا ذک (هب ہصونالو م کے السرا) هللا یرادجات

 حالصو جم ین هب هدام یکی انوا EA E د

 باسو یجزوةط نوا ك: ەدعقلایذ هاه یسهنسچ وای رک: زویکیا كب

 .كنب ان ود اک یس هتسزوفطنوازوب نکس كب كن وسدع رات هرزوا یکنرف
 یدلوا زس تایتروص هل.تف رعم یدتفا دبحو ینوک ه عج یعشب

 (اشاببغارین )

 عاضواناناشات هنرازوناش لناشاب بعار درب ز زو یسلاوناههرق اناس

 تاک هل وا هلاورسخدرشوک یسهاراجو دزاکن رک راوظاو ا

 ندناهباو ضسح هلیلاسزا هنارکنتم سساوج هززوایز هناهاش ةنارمصرتم
 ییاتشو لاح كملاراشم هللا نامالعتسا دکق مو رزکم انلعوارس هقشر

 دغه ولردرب دیدمورجز هعفد دنحو ناسنیمطاو قرع هحرد كسر

 تا اذ هام هدو دلوا ناباع یاب هدنس هفناس عاضوا ناک اکبویلوا

 ادعاقتم هدناو بیکتتو ین هیدسورپ هلیترازو عفر یلاع رااب نوک جندب
 تدم قوج نکل بولوا یاش لصانع هجرک یدلروس بند أت هلتماقا

 هديا طت سم تاک ر و تقلا دن هتشر هللا لاحرو اهګو تلود تسد "هدرورپ |

 ورن دخ رازو ءاد تا نکا شاوا تمعدحو تصنم "هد وب تدمرفاو ۱

 گی سنواذ و نتفعب ریش ندتلود سا ی هک ندنکلکی هرد هدرشط |

 (ع) ردشلوا ءالک و ناععسا بیس یساحانو رارب ردات راوطا هنوکز اب

 تسادهنکرب ناکدرک نوحار لهاان تسر ۱

 (تدوع)



) ۱2۷ ) 

 (زاغو زا یدنفا دیحو تدوع) ۱
 لاسرا هزاشوب هداك ;PY هتشر دعع و al ہلا یصخ رع هزلکنا

 كند ایذ هام هلر«ت دوع هرکصن .دنصم ماءا یدنفادیخو نانلوا

 هلغلوب لوضو هبیاعبات بودیا لوخد هي هيلع هناستسا یوک ی رکس
 هجوت بحومو مان لوبد مدوم عفاو هد هلاک ولم درفدز ی روما مانی ۱

 روعس تءلخ سابلا منه اهم او روصح نیم یشدلوا مایسلا تم تلف |

۱ | 

 كب دا ۳۳۹ وس و ارعز وسا كج وا ی ونس هنس و TI رکا دو دز وا

 هاج قنامارتفدو هلباطعا هناکلام ےس رر واضاف سورغزوینب

 یداوا ارسو رهظم هبیاورسخ تفطاعالاود هلی-الاو
 (ناکدو تب تاوبارد ناشد مسر هبینرغ)

 هد هناتسا هدافوغیاننا اشاب یعیبهخ رج هرزوا ین دلو ا اعاد زق هکننوخ

 ایم ال! فاسو تاذلا مولعم نوجا نيلا تاذ حالصا نیدنعب دنور

 ندکلدنوللصانع تولوانیف رط هنابمددرعم هلن ارلب دنا العتاراشالاو

 فقاو هنناسلشاب واو یرکسعو فراع هنتف هماندنول ننک دتا تنشد

 ینارار هیعااب و یچلراب یوهایح هرلب دنفا هد هثحایمو هسفانم یسان ندفلوا

 یدیشلوا نامصم نیبناج تواقونک اسنوع هتف بوشا نوناک قرهلوا

 ناونعورع نزک هداسو O A دنسم ناعزو لاح یاضتعمر هدعت

 شرفالاح بولوا لهاات هبه ونعم رار هد هسدا یدلوا نا راک قرلوا
 هاشنهش مظعا هاشداب اب ریکب انج لیلظلظ امطعتفالخ شرع یارا

 طاب و یرهاظ كنم راترضح ماسلا ءاضقنا یا هتفالخ هللادلخ مركا

 نخ هلوقءوب و لفاغ ندنشیدلوا ناسیلاع راود نکس هطنو نامز بطق
 قحا هروک ذم هثداح ههمعز نیم هغد دلوا لد هداس ندرانعم قیقحو

 نالوا ندهیوعم بابساو شلوبتیش# هلت ویی یرایتس د كنبدنک
 دوګ دوخ هل ازاتعاو ل هد تس هاذه تعیع> ییداوس هدیانلوا یرل دندا

 ترادص ماقم تااکوو شلق ادب لفحو یظعت هنوکر یک یدنهس

۱ 

 ۲ سس بصت ۱



۱ 

1 ۱ 

 تفالخ ناھا نات رصکب هو رک تلود دما هلن و تنطاس |

 ۱ ضد دارن ام غعاز هش هاب نیفاوآ یزوکتم نیس لوک ودل | ۱

 ۱ نیم لقب شا وک ناو و ام دزد هل اد نا د فرق و

 هلل اضصرهغ لعا ترادض لیصحم هللا هفاشا تروص,انوکر اکر شا قزهلوا "

 *هانیشکن سن كنب ولر ضحل دی مش دنوادخ اش اب انایض کن وچ یدلبازادتا
 شك رغ انروص هان طیلفتو لافغا ىجا نواوا یزاهناداسش دع |

 هما زنا ناشی رابط نالوا:ناّزکید تلود تبول هدنفیقحو نارك
 تیعچبود اا دن رک هل لاسو هد از راجية دقناس رود و تلع هیلاراشم

 تهلاراذمو,یدودیو روفتم .كنسهرخز وافاجوا ثبلا بم هنغبدلوا

 ۳ سمی ی

3ë 
| 
۱ 
۱ 

 روسختو عادخ و ونک رتو وک هزاد ید لیدی شا: ازاین ها مینصد هلن زاونا

 | غلا ید عشیال لمیرحب ادعام ندزلنوب و روما بفاوع یاسین
 ۱ ی دونادنکب دلک زا ۳ دزا هل تار كص لک دیماعک ۳ تادراو هس و 1

 یک یک وم نح كلرهدیادع یکع | یعاق ترا د ص لعلام ہراس نالوا

 بودا دعیس هلزوفم لا یسک ۱ فا صت زد ونک لترا قص دام نادنکیهلر

 ثكنلاک وهم هداشا ول ئ دینا لخاذ هتف رضب ةه ضف یرادضتاداربا هلام
 نم هلا ماعبس[ راد وا لب وک هر 4] و ملک ت مج فا هللا هیلاح ةن رق ۱ :

 نیمتم هدیفد)وا شاز ولت لاتسرا هیاشاب ایص فو چيس نکا
 رمهو زارە و ترظضم یکر ودض»لیلع هلا ترادص یاد وس هدقدلوا ى

 نظاخ هتفشآ ورضتموریغع همت رح راک ترمخه دما سوره هلبارمم لج وم
 ردضص سد زدلک د زبر ۴ ؟فاص وح یک یرعنعد هکب داوا 3 کم و

 مازاو نوکسیب هعق دلوا یومس لارا قلازا ییاب یکن لیا برقت كمظعا

 ی ونالک اید وصعمكنس لج یضن ر زو هلال نواز هن رب هلیسهداعا

 هدنروضییبذملوا خج تع رعوتو مچ یتراداص كلاشاپایض هیلع ءانب

 داناداب كج رها هار كلاس د اسف بابر اتقول واو داش درک ندا کت هتفتأت |

 یلیاادتاهیدهعدخرب یک كمر داانا ندنف ر طساناب وک , رلبداورولوا
 سست

 (هکنوحو)



۱6: 
 و سو هیت رحم یه ی سس ی ام هد س

 قبا دادو زوو زاخو د هنس هیلهاچ نرخ كراش ورک اسل نالوا

  e eyفا هی ول ارامش ذالالخا3 رها نایاب تا 3
 تی

۱ 

 هد لک اتعود: نایات وصخ نامان ادام نالوا قات 3 ناسا هلک راھ

 بوک الت جاعذا هاو "نوک انوک ق اڪ قرەلزا نات ددا شم

 هب ور ههبو اتعب هةلوبناتسا اض وصضخ ونالعاوهدافآ ی وضع راتاکش

 یک قاب یر كند اتو قۇم نشت هجوا مک ادلب عن یار یادت
 هع دد تداع یک دلرب و یونعم یر لاهصع رع صعب یار خو راغ ثعا

 ناعذا مدعو تافغ لاک صوص خاب تولوا اولب عوعر ؛دنسهحرد اش

 ل نت اس تی

و ناوئانو ناو ز عنشا ندرشامد هد الت By لقد ا
 1 نکا ا

 هل اعر سالا هد ولو داک داپ هقالعاب ناکس i رجب ئاوا دن

 العو نتاساو و ما هلو تنطلس قحا حنار عام ٹل ای

 هلتساسف هزو دنک نکناراکرد هیعاع>ا تود قدتیلوا:ثتیعرو سقاو

 تمار ونک ةر راش و ءدلا لاجنو لات سلوم "محانو یورج

 هدنملع راو دنک و زاتف کز اره هلامو ناح فوم رکج یک یرزاک

 ناخو ناتءاخ نوت قاارا قاارانوحا ءدنافاندا و یو ن دن رک تیب

 یتتداوا لات ر ەر هلو ن دنراقفلوا هل وقم ر ار دتا رامزات اک هو
 راک دشا كران وب عاج بودیا نانیغد مف دفاوطرب یجدرلناءدراتقو

 هرکصارب ز ردواهلوا ارج ناتسمه:هسیاهلوقم هره یرلکدتساو هسا هن
 ماقمک اق دیلع ات زد لاک ار هب هل یزلک داما نانذه وب د زرولوا ناه
 نوک شدنوا هدانشاوب هلک | ترشاب» هکمزنسوک یرلتروص ۇب ید اشاب

 هن رلود لاو نوح ؛هذنزاهلحم رنک نام کالرتناتسا هک ره تقوو زذ

 رک لب اب نادوخ از و رو هوضاب اب هد راک تڪ كنيزلناکدو
 ااغ علما نکن بونلوا مسو رلاکشع نوک انوک ندنراناند یرهطروا
 قدلوا مواعمهد هسدا رل كلب بمحنو دحر دعن رهناطداض هلغاوا ندا رقن

 ۳ ۱ ئ ها تاور وک شابان:ناسشن هنوکرب هدرا درد نیلحاص شکر هو



ER rgهرهس تلع حاوق هدلب ناکس هلکهروک ناشد ةع رب  

 هناطیشو لوغ یک و راب دلوا ناونانو تحار ییزسوق ی وا یبک شلوا التبم
 قرهلوا ناوخ هدوعم هلدسا هدا نیطابش ید ىع یی ۲ اب وک لوڪال هلب ادانسا

 رادغاک عاصمو روم هدرلنیهزوب هنب و راب دلوا ناهذا یاش رپ یالتبم
 هرامالاراد هلب رلتطاسو تاقلعتم دخه و مر ع ضب ههفح هکر و رپ رع
 هدنرلک دلک ه یلاف باب راب دنفار وم ام ه هلاکمیس هنربا بود ردشاب دن رومق

 سکعو نالعاوهدافا یهنابشقاروا هل اسب باتو چب و با رطضاو شالت

 ماظعا یتفج هلوا ید وم هب هعیق تمادنو هعطع تماخو ینروص هنتف هیضق

 یدنفارهاطیلب دننسوآ ۲ لوبناتسا "صاف یدلناناب ودرس كرهدیا هداه

 هلن راش وتمت تهدخارهاط كندا هداز یدیج بسا مالسالا محش دنا

 هلغلوا یراراذنسم و ندا هلج هدنعیعح نکل تولوارا ذک تاقوا تدمر

 درلو ندفرظرب مرام ةماكنهوتفلا هل راجا زما جاعذا جام

 دارا هلببس> تب روع لنالعیاهءضو تنوشخ و فنع راهظا اجا هبالع
 داننساو فطع هت رلالتصف تباهه قنوکسو ربص تروص یرلک دلبا

 ردکتو تداعو هیامرسرب هاب هراودنک ینوعرو یتکشرطاخ لرهدیا
 هلوک هقشب و هدرانوب یشان ندنراکدلنا تعط هیات قیصم ناکا
 یس هلع *ءدام ندنراوطا ضعي كلارا شم هلو انایزد ناد هعقد

 ؟داشمالک همان تنوکس هی هنتف نافوظرح یطالت زونه بودیا راعشتسا

 ج وه ندشاب یک هلیسه رض یسناسفن یاوه اضع ید كراک داود

 یرلقاثیمو د عاب وک كنس هقن اطولقاجوا هدک دلناراصبتسا یعجهلوازیکنا
 دّتطوت ی رلکح هیلیا ضرعتو لخد هتکلم خاصمو هتلود روما هرزوا

 لغا ضعت رانوب و راکنا ین :نلق باوا هلد واقاحوالرادغاک وب ردا تم

 د رول د ردب اترا یب یرلقدلواندنسهلوقم عنصا ورپ و و یس همزودقافن
 تنج هنس هبتاذ تفخ بولوا لاعفناو روهترپ هیلازاشم هدک دلبا باوچ |

G 

 | لالععضا ر دص لاصدا ۵ کلا اب یماراو روعشیماعصنا ترادص یادوس

 ) ك دنک؛دابا)



) ۱۷۱ ( 

 | یلجولفاجوا قیقصا یلعهروب رم ها كرد ا دیک اتو دیده ن وكي دلا |

 | تاعفدلاب هج دقم ییهدومعم قاروا موهبفمیدیدانصضءب یتج بواوا |
 | هذه ةلاخا یدیا یدناوا افصا الصاندخرط هدنر لکدلبا هاو چت اکی |

 | ایا یبم هتیراقدلوا دیماان ندنب بولوا دید یب رت كناشاپ ایض |
 | هتف هسیارم هلباتدوعرک | یظعا و زو مرجالرایدلبا لب وح هحرصت |

 | ضرعهیاطتس#باکرتللاتییک وب و ردراکشایرارکتلداسشو راکرد |
 ۱ مالک درس هناتسرد ولد ردم راو ها قوا لب دبن یظعاردص قرهلوا ۱

 ۱ لصانع هرزوا یک دتا تعسیرک دهسا یدنفا رهاط یدلدا هنابلابا ال ۱

  بولواربیدت نیکنسو لد تور لدو روج هیکشلا دیدشعبط تشرد

 | سفن یاوه ییهدعاج هتف هلبا متصن هل وقموب كني رلپانج اشاب ماقمعاق |
 | هلغلوا یراتخاو هدارا بلاس یراسنحا هکی رع ندشاب یکی هلیس هراها

 | هکرابدید بودیا تردابم هیاوجرارکن هلتماهشترهجو تبالص تروص
 | هدننكنوب و رداک د لمم هیالقناو بارطضا هد هبت مويه د اموبالوا

 نظقلوا هتخاسوب و ردقوپ هنس كچ هدیا رطاخرهضتو بلق ریغتاعطق |
 | هلبئروصاجر هسرلوا جه بولک هبیاعباب الع كنولخاجوا ارز ردیلخا

 | افطا هلعلوا قلما رع رلشادلود ضعي ندنفیط یرلتربضج اشا اض |

 لاصصرع هلیلاقم رد زماغدتسم ندنویامهیارک اخیصوصخ یی دبن امرکو |
 | هنفاب ن ورسیینساضماو مسرو مسا هلل وپ هلفمااوا یرارجک ندکغا |
 | لکد هک راتعایهذ هیجوت هد اه وب هلدمحود ردز> احن هنب رامردشیاب |

 | هدنروص ینیدنلقاتعاو لج هتتیتح اما ردلکدراوازس هفلاءرغا هکلب |
 | قئاوا تفد لاک هنصوصخ یی ق رداوا ابصقساو یر هنایکح
 ردععح را ید دلوا هنالقاع كل سمر كم رطوب وقفوا هطاسح اط) ارش ۱

 | هبیرادکلمراک رادتا ایملایلع هنسارجا كنهداموب یرهلالیقهسقوپ |

 | نایلوا ىلعو عنصو ىلخدقو زعاریز ردلکد راک زاس هلمجور جم |

 | ید ندنتمجتلود هتبلا هلفلوا ماهناهجو هدصوصخ وب ییولتاج وا |



- 

 ۳۳3 ته نو بو لک رز تورا ۱

 ۱ ولفاجواو یداب هدناهاتش رظاخ زارمعا یقس : هدافاو نطرع كن دعا

 ER CPI اڭ نم هلفاوا ی دو 40| وتت ناقز فتو ايز لدنفارظ ۱

 ۱ ینجنلوا لضاخ .دنضاتم داس ەز ا لوق هنا هاشدات و لار نرو وه ۱

 ۱ وشرف هدر اش لود كن هيلع تلود ةة نادرا ابو ردلاکشاو رو

 ۱ تو کام تکار دن دلم لک دحل زىت ۇا مضامزوت :5 یلذ چدر
 ۱ هدراهجخرد a E كاا تاعا ىه هی ور نح ز زو شلبا

 ۱ یار |هخوورضم.دز هیتر هند هبنس تاود هلو اب رفسو علح برع ۱
 ۱ نادرکباکدیاش هزوا غار اغ نتهد < ظاهر د)اهر دیه رکن هجرت 1

 ۱ هو داد لی هع رت حط ندرشورمخ دعا الم رب

 ۱ ایست ایک ع٣ نان کیش نالواداگسو-د اد هتفیش ضع زرمدناذع ۱

 ا تؤفا ه اوصو قاده هسا تشم ہرھاک ت تراک ق لوا بن شک . زلوعم ۱

 ۱ مخ ق دزو قاهاوتریخ ودر دنلعا ها طح المول ءارفتسالاداو

 | (ع) ور هلر كناشاب حاق فاو (اریکر کا هلال دک دلایا لاعاطالاقم
 | ز0 مرورا ادیت وک هاو( بدر كنز یهایتسزا لب |
 ۱ یک دلبا تاد ر لب راع تاقلکت تشد نولوا اشنا یاب روو |

 قردلوا کیر هنضف هلتسارف مشجب لو بل اب ی دی ارز 2 تاره

 قارنضنا راد لیا نالوا ید ادوش راد ضمور ومظ یر وص ودا لک
 نا را هم و های كن ت نر خام كس دانك ذکیلپ به امدا

 ندنژو پتو مشخ ظرف هلو روفوم تاقزوپ یا دخو شالت لیس هاظعالم

 هرزۆا هل لاو یاضدقهو ناسو منش ةر د قلوا تایحتنابن ر کزانک ا

 نام كرا نالا زارا 3هی ههد اش نجیب یخ رج

 | رضاط دلکابام الکط له راغ ةن وغ یساحم هر زاغ زا فات نالک یک جتتربعوزا

 |مارتعا ناتا: دوتلو راح یی هلاخ هلانلصتم مالومالک یو 3ید یدنفا

 ۱ ثّرتضح اکر وش تاکر هل هيج 4 یا ر ییدلب هژان نەتشارو یادلا |

 (ءاشداب)



 سس

) ۱۷۳ ( 

  ایتسارواپتا+ هدباا جرد ینسالجاو نن كلا یون دانو درک هاش داب | ۱
 او

 یلک) )ع( یر رح هاکا | لد ماش هاینااب ماش داپ هج را بودی |

 هک دپ لزاشاپ ماتم اه هیس كار .(زرولی ر دکهعچه ا دن ۳1
 لا راکزور زاوش# لقت ورید دمر كن دنفا رهاطو ییفدداوا ادا

 ناشاوقیقح ناک,ناکی ناععالاب ین دنلف را مطا: قارا عشا دصراکزز جا ۱

 هل انامدود نازابشذاو یئرطفو جان كهلاراشمجا بولواراشم روم ِ

PEرا كنعاسهاوهرمس هساک وعامدكدو یتندلوا یعلاونب ریما  

 نادشنا هرارش ةراطا هلس رعتو و ییددلوط هلئرا دص تع توهش ۱

 هرزوا كعا لیصح تر ق هنايف زونه یک هتساوخون لفطور وشورش |
 تنطاسناع"ا بطظف نکچ هل هداروتف ثاربا اددح هی هماممروما نالوا

 رودمو عمال هدنرا هاکولم داهننوفص داوف قرم كتیراربضح
 هسلح نجلا هدیماعمعاف نک رم پہلا ر اثم هلیبس یی روت كمطاردصو

 ةطحالم هکلیو قزال ر در كارتسوک تعالمو هاش اع هشودنک

 یهدلواقفاوم هد هب عاق ارا ده "هلم اعم مایا زارپ یسانندهرو دم

 هتک فرطو درهزا(ع)اصوصحخو هلغلروس اغصا ى ساع دتسم هلرب رک دن

 انعم قفاومر هک اقح رزلصم تروص یسهدیافرب دعا( دوس همش دوس
zs 7=سس سس سس  

 همرکم کم هتطابلاراد ءاضق نالوا لصم همچو و یداروب الحا
 معاع قطصم هداز یدئا یکم یسضاق دطاع اناس بولوا ی 4اب

 یداروب ناسحاو دیحوت هنب راهنامو دغ دعا ۱

 ( هداز دا تافو )

 ۱ هنس هيصة جا هبلايمومیدنفا نوک یجترب نوا كنهعحاید هام هلغلوا

 | ردق هیج دارا مما یلیلق تفووب ندنشن دلوا كج هدا تمافا هلیهجو ههیفخ

 ین یسس سابق سم

 | هلیقوساشاب رادلع هک یدنفا دا رعد .دازا رعیسضاق لویناتسا اقاس

 یوا نوک روس یهدنرااذنا یوصو هی هناتسا كلوا یودرا ند هنردا

 هام هلا یوم دینا درط هبهنردا قرەلوا ندنرا دیص یسک ر ەم



) ۱۷۶ ( 

  لاعروما*هلشا دم تغارفو مدع ةلصا تکلع تدوع هدنطساو | هع ا یذ

 ۱ لالمیب و قوشرپ یک سوم نخ عاما ی راروخ ارم« یربخ یراک دلبا

 ماسقلاوماوایشا يک دلبالامحا سو درب یلابوورز ونارکر ابلاحرد«دک دابا

 (هجرت)یدایا لاعحتسا هماستقا هدنرا هایم لبا باوه سقت” ی زاب تس داضق

 | هلفلوا یسهدازا بلص هداز كنیدنفا دارم ندیلاوم هيلا یوم یافوتم
 | هدف راتیدبنوا زویکیآ دعب بولوا یضاق هکیلالس دا هلبب ولوم ج رخ
 یسلوالا یداج یسهتسرب یم رک و لئات هتساضق دم کم کم لعقلات

 طبض ییساضق لوبناتسا هلت كنب دنفا دجا تاک رس یفوتم هدنلئاوآ

 نصیب رط مدقشیب هدیناخعماس ملخ ٌهعقو یدلوالصاو هفرصتو
 مارک ا هلبادم یاقلا هنساضق تدم ندنفن دلوا تنطاس بیلقنح و محو

 یولظو راج یشوقارف مکح رک ذمو یمولعم روسج لهاج لوا بوتلوا
 نالوا داشتعاو نط العلا عا الملا لاةهانيب هدلاعروما فوقو مدع

 ندنرلک دلبا موش مو زب هلوبناتسا ءاضق هنال یرابانج تقو مالسالارحش

 ےن وطم (لط دعف بت ذلا رسا نم ) هلکمل لا ید موج يلو سم هعشد

 هنسودنک تسوروج ید دلوایداب دیهس همزال (ظا ید الا) هکلپ وتعاب

 هاذ ق مود ریاهوته ی دیشاوا تراوو ك رش هررازاو رازوا هلغلوا ی داع

 ناسانشانفلا قیقلا لعو ناوخ ان دجا هورک ةغِلخ سو نادانولهاح

 نادوانوعماطو صرح هاک هلب نم كيد نکل یدیانادناخرومشمرب هدننیب
 هتشر هلغلوا عطنموفولأم هلباستک | هوجو لدزا اسا باکترا باکرج
 نیتملحاشاحو طول رم هننا رم( ناعج را عم نو نابقابت دلا )یتموکح

 دیس وب ةن هلماعم تعل ردو هلیسو هی هب ورد :ES تاج لیح یعل مد

 تّرشابم یرلکودیا تقیقح یب وافو هدرادهجرد هن یدیشایا طونمو
 هدرادبن ره هنو لاس ندفن رعق هلبا ینا میل ملخ تحصم یراک دلبا
 ادک و هاشتحار ماع یراق داوا ثعااذهانمود ىلا هنن رلق دلوا ترڪ ماب

 راخداو عج قرلوا داع دانک !نز دهد دلایموم رداع اع هلج هللا

 (یکیدلبا (



) ۱۷۰ ( 

 ۱ قرهنلوا نت تلیضفو لدع لاو ردغو كناصح او دعب لامیک دلتا ۱

 هج“ وخر یتسافصو قوذراجنو مرییزونه كنايلع هنر ید دلوا لات ۱

 الحاو درط هر ههو ر دلي وادح ل ا اجا نزسکعا اقشسا

 جرات یی قتلوا الم یدقزا هلو در ۴ دثداح رادک | توللوا

 نوعور ید ندنو یر یناعحیاس سفن تقوم مسو نوزف اودتشم

 هللاز وای دلب | هازال اراد مرعوتایح طاسب یط هدروک ذم رات هلغلوا

 ( دعسیاموب و قشب مهماموب # هلاجر عبا نامل انا ) (تبب) هتآیس نع
 ( دنا بنام یدنفا یرکلادبع لاسرا )

 رب زو قرصتمناصرلب | ءاول هژیااسا ىلعي لد هنر زو ینرصتم هنا ءاول

 كنح هک دنک یدعتو نوادع وریندندم یییخ هدنرهلایم اشاب مهار

 یدنفا عرکلادبع ندنودامه ناوید ناک هحاوخ هلغلوا یدوم هلاتقو

 هن رلت مضح لاوناب رد هاشدان بولوا هدنرلاولریز هل ا نیملاتاذ حالصا

 نوحا یرلماق لالا میرتسم كلافعضو اناعر نالوا لاستلابر ةعيدو |

 یدلروس لاسراو ثعب هفرطاوا دمو ره هام طساوا نوبامه "هدارااب

 (ناطاس دمطاخ تدالو )

 هلود ناهاوخربخ هلا لج یاعدتبعنم سجرب بیطخ هع دفا ندنود

 تعاسو مابا دا دعت اعاد تلود ءاقدصا هل اب هلذلوا شابا ترسم "هدر
 بقرتم هار شاتو تمالع سکه هدقدلوا ترنم عضو تقو 2 رهدیا

 یجترکس نوا كنهن رشا ةا یذ هامویشا هدیناطاس باص فا نکیا |
 روهظ هصنم یاعرس ارالاعرمخا دعسرخدرب اسا دیع لاله ینوک هعج

 یدلبارورسو روس ءوشنراشرس یسان هماعیروفوم نە ایم مو دد بولوا
 رورس نب رظتم یمودق كنطاس ناما ناڈخرد رم لوا هک ر دوب قح

 یدیمو رادک نیفرمو رون نیعو یبا غور ض# هنیمز یور هاشداپ
 یک یدانع رفک داسف با را قح یدلوا رود و هربح ثعاب هنیپس |

 سا راد داوار ومع ءو بذاک هرکص لر هدیا داتسا هقناسراک دنوا دخ باص
۳000 



۱ 
۱ 

  OESاس لو دالبوات ۲

 مر ناهصخا ضل و ی رخ اسنع یارو ےس ندهاکتسد جا ص هاشدان

) ۱۷ ( 

 | مسومن کل تودلوا یک لش بوطنوک«ج واطقخ د داعش هنا او لای

 | ضصعب هلااوه ةه دعاس هد رال ع ول تبع ج صعب هدنحا زاغوب یا هلغلوا اتش

 | ل اکاو ارخ|یداش مشر هلرلبش یک ج ادمو لایخو زاسو یراعود لیدنق
 یدنلوا

 (تامحود صعب و یدنفا هدازلبعو یدنفادیفح قالطا )

 یدنقارشاع هلایدنفا هارون دم دیسلا هد ازیلع قیسا *ییوطایا ر دص

 | ندنرلب دلم یدورو اشاب رادع دنفادیفح دع قیاس یلوطانا ر دص ,داز

 ریط رج دن اپ جم س عخ a رک هعقو كن راف اهداز لعن گل تولوا

 | قرهلوا هتیاصا یتیعس(فدوعس ء ام و )مد نا دیع نا

  Aلوا هدنامدو د ناي ءاجنا:م جا هلبانارایالب ونادر ۱

 تاقواعیضت هل نهذفرس الع دیحراخروما ره اه دم زدی

 كن تّرع هدازاشاب ن عهد هشورکم "هدامو لدفاص هیعفر در شمالا

 ییعفواضرو ربح اءطق یک یرانرضحیدنا هل دمع ی

 لصافو لاک بحاص ہدف اع هلصد ندن دلوا ىلعو لوقو لخ دمو

 اصوصحو هدر و لصو هعرفحت هحرد هد هلاکو لمد رفد زن کو دنا تاذرب

 . فر هدنشعراترتم یک نویامه تدالو نانلوا رک ذ یلاعت هللادمح

 حر 6 دووح هلءلوا ندناهاشداب بو تداغرلتو مو وقع هیاطخو

 ( طفلا نیمطاکلاو ) ید هدنفح یدتفا دّیفح و نازرا هاك ولم تففشو

 رود ن هامو رل 3 اداش هلقالطا ندت ر دن ا E طساوا

 ۱ كاش اشا لع یلسالد هل هدر یانار مرم یل دنس وک ءاو) نوک یہ مرکب

 یدثلوا حوا هک )عام غوا

 (اشاب یطاق عو طقه رس ندما)

 ندرا رسا اپ دناضمر خن هرزوا ید دنلوا را J اش او ع مدقا ندنود

 زار روزا

 خاتم ین سس ف تست بسا ساتن تک ا ستم تس س سس سس



 ۱ اشاب نچرلادیع یحاق ندرلندبا رارق هک ورح هدنکلتفح ناخو رارف

WY ( 

 هدنزارف بوبا هبصقالوا هلشلطماشخا هلثفراغ«ندنرلامهو تدوعنداروا
 نوک ج اقر ارکتم هدناوترفاسم هرامتسوب طسب هنهافناخ یدنبثقن ناک
 هعاح هلتفاف و لغت داور ع هلغلوا تراتسح تحاصو رماد و تیماوا

 ۱ هنارابلاوقاو لاوحابوراو هننادیم تا ی>و تراد زیب ناسا هعف د حاقرب

 ءانا نالک ندنرافرط یرولسو هتردا هداالطوا هرکصن دک دانا تراظ)

 راک سک یاثداوح یعحر و قارتفا ندنساقفر كلا راشم ع وشد ندللیس

 یک رلیفتخم راسیخدمنا هلغاوا تتح مس محو بحوم كنساعصخ نالوا

 رادع| هکلزبا توارا راکش "یرافز دننام هدنعراخو لخاد كلوئناتسا

 هرادکسا هدیه لادا هدقدلوا راکشاوع وهله هتسودنک یرلک دنا

 ارادت «دنایوارا لع :دهعلا هتعس هنالع نالوا قالو ۍدنکو راذک

 راعشا امدقم قا یدیا شابارارف هلن راغلنا هعاقتنا یداو هلل رکسع

 رایو سن هیلع محاوا هنسهاوا مادعاوذخا ناک اعا هلباراوشم نانلوا

 هک نالوا ارحام یلکراد هدسحو دقح هداهشب امدقم ءاتنا هنغب دنلوا

 صرح هنمادعا نبه دنس هسناسهن ضار غاغا د2 باح یشابیبومق ییاسدم

 لا هدنصوصخ یسک هلتصرفوب ن دن دلوا یاڈ کک مئحو

 ریص ى هک لا مااتغا و بصغ یتسایشاو لاوماو مادقاهدنسهجرد

 رلاعم یدورو هب اوخوا هرخالا هلک ا ماع*او تفد تاغ ماراو

 | بودیا ذخا تبقا كرءدیا وهسج هدک دلیا مایشتسا دعوا هلیتطاسو
 ندنسودنک هلا مالک .هبفالام لاح میمفتو ما ره تعیقح مالعا هلاراشم

 لاسرا ییعوطقمرس لاحرد و مادعاولتق كر دا ماحرنسا ضاعاو وفغ

 ین یایمرکب كنه ا یذ هام هلکلیا ما دقا ل سا هزار اب قوشریفوت هلا
 هنربس كنناکس لوبناتسا نوت نامه هدقدنلوا راشعا اکر ظ عضو توک

 وتسع موق سم :ءو یدلوا را صبا باب را تربع لحم ی رلم اه او موش

 هی هیلع تاود بولوا ندنسادشا عارط یی هرد نالوا هناغع كلام

۳ 



(WA ۱( 

 ۱ تب وتصو انغعو توقو هعدخورکم كن هقرف نالوا ج: ندرک و

 | ضعب ندنسلاها رابد لوا هلغلوا ندنسا وقا هلب راتمج یوآمو عضوم

 زاض او تاج امل هنف رطراطقراطق اوما كهملاراشم هززوا ییقن كن ەق

 ثراو هنارکیبلامر دقلوا هلک | ضرع یز: الزج هبیرمم بناج بو دیا
 نالک رتو دنتو هابصعتم هڪ دنلوا هبلاطم ندتتطاس قرط تولوا هناکب
 لاعف اثعاب یک دلبار ره واشا هدننکلع نرخ كر هدا تاوجدر هلبا هنایغاب

 ےک ہرع نالوا جا نم یوقز هدنلولح تقو هلغلوارم دن نوظالف هاسنهش
 میچ نالوالالاتبب شی رصقح بواوا ریه دلو رق ریشعریش هیعطییبخ
 یدلبا لافتا هو اڅ دن رخ هن لاوماو ءایشا

 (ناعردصیادنمک ینو لزع)
 راک هتفو لره یدنفا دشار جوک نالوا یمظعا ردص یاد

 ربدکت رهمظم اعاد ییلصم ناصصا اصوصخ بولوا راودشاتو رتسکسو
 نوبامشیاضر فلاختو نونافوع رش نام رطح طق ندنکی دنا رازاو

 ندیماقمعاق تاجو ندذتنطاس فرط ندنک دلبازاسعناران ره هناکرخ

 قتح بو دیارارنعا هدنم ةقیلس تد اعوب نکیشه وادب دهتو هیبت هعفد حاقرب
 | ردص نکل بولوا یسادکک وبق كناشاب ییعیدیس نادوبق وربندم دقم
 | ندنغبدلواازسان ىلا دک و ی افلطهرکصن.دنس الاوءاج یا دک یلاع
 | هلباناتفرب یلقثتسمو روقنم ییمص كل هيلع تلو د نیک اشاب نادوبق ادعام

 | ییغاهدع كنود ءالک و یداعباو عقد بولوا ناب رهو رارسا بحاص
 | تسا رو قلادهک هکلب یدلاق هدنفینلا دک وش الاع هزاک داب نالوا

 | قام هلتمحره ینلاشاو ثفلا یمرک هلا ذلوتموا كرانلوا هدنماقم

 | هدابز ندیکلوا هیلایموم نکبا تاود لوصاریاغم وربند هتواو تصم
 | ادا بوعلاق ندنغانوق نوک رم قرهلوا تقلا مرک امرك هلبا هیلاراشم

 | رارسا تصعو ت اقالم تدمر هلا اشاب ناد و قو راذک هیهناسر وشرق

 ۱ راسو اسان عضو وب دلکعاتداعو تادیکلک هر یلاعبأب هرکصت دک دانا

 ( هلوعم و )



) ۱۷۹ ( 

 | هناکولم هشو اه دنا یس نا تا رون دنساعا دسافم عاضوا هلوعموب ۱

 هلکان نتبقاع تماخوودیک ان تاعف دلا اس :رمصآ ن ديماقمعاق فرط یا

 ی تویلوا دیعهو ر ؟راک ایصطو هد هساا یدئلوا دی دمو ا 9 ی

 ۱ لک دا تشارف ن دتکر حوت دن Dt اولا ایشاب , ماقما ۵عد درب ۱

 أ زدراکرد مکچهدیا لتق هلهرا ذکر کز ي وشا | س لا | الب هدنروص

 | لوقت نل مرادن عاتسا شوک ن رم (ع )نکی ها رازاو بس هناشاب وا ودد

 | تاقرب یلهاج اشاپنادوبق موم هلْلوا یلوبحم ضم ییچمص
 ۱ موق هلتطاسو كناورشکو ماظعا یبداسف ردغ جاوما هلن ار دعا جد

 | هدلع لاوحا تقیقحبودیا ریفوتورشن یب راب دعت لیس ترض كرب رش
 | هلنظ نابسجیارر هنهاقمو بصنم دب اب وک ییاوصان ریدنوبند لادن

 | هنایز ندوربند هنوا كشزوشو نتف ران یکیدرب و بات ناب شو نازور
 | لکد هدقلادنک كلا یوم سپ یدلشاب هغلوا ناناس# یرلنا شو را

 | هلتلواندداوم رولوابحوم یی هيظعړ ذاع قوت هظعک: هلی هد هناتسا |
 | کرهدیاماتهاو مادقا هنسالبتساو طیض دابالادبا هلباداسفع اونا هيلا یوم
 | هجا یذ هامیسیدعت و كلغ تسوب یک, دابا طب رونه همارال د ماق«لوا

 | هلبس یراوشمو تشرمس *یراک هیس یسود:ک بونلوا ےس ,دننطس |

 | هلرنیعم سواح مالابسح هکر دب رغ یدنلوا دابسباو ین هراصخءهرق |
 | رذقنوک یکیارب نوجا قب رط مزاو بیئرتهدناو باتش هروبع هرادکسا |
 | فولواراس رک اشاب نادومق رک هدانئا یچیدلوا بایتصخر مارا |

 | زتیگو تالاومو رغفلاو شرما هلکزس هتشیا هیالمج دیدانص ینیدلوا |
 | هدرکتج هرکصادنوب ند هلماصموب هلغلوآ تاعو ببس هریک و نئوشا

 | دادو بح تیجوداحتا ترهغبودیا طانتسا یاکحا ك ج ہذباروھظ |

 “! نمالجاو ن هجو بوراو هلیعج هي یلاع باپ نوکو ينام دههاضتقم |
 یزهلوا اشا ہد نم ماقمو بصنم ناک اک هلرپ اصقتساو راسنسا تیس |

 رهرک ذن یواح ییاهرت نوک انوک هدنفایس زس هديا ااو هدافا هنابلغتم



(A: ) 

 نده داوا یسا دمو جد تاک لیعاعا یزورس ادعام ۳ ر 2

 قالطاو وفع هلععلا لعند ناو د مکا هلنکر ح هناصحتمیجدکناهدیاب وب
 بوث کم نعش سالا یسلنالاسرا تارب رک ر عم نند وع هنماعم هل

 ما دخ ع وتسع یر دلنارایسدولاسراو راسا رات ار هصاخ تود ار ر

 یساعم هلیط,استر ایه مزمرخ آب هظلدی هدقدلوا رادنقا تلل هاک رد

 ۱ قداس یا رک نالوالصمو ی دنلقرعیسد هل | لعن دنابزات هنفرط

 یدلرود ر رنو دیحوت هبدنفا فیفع یهاربا یناقاخ رافد نیما

 | ( مورردص ماکتمب لرعفلاونیت مو نیرشعومب را هنسعلاقو )
 | ورندهدب دم ندمیدنفاد# شد ورد ماماندیآترادص "هداعس لاغشا

 ی طب ناما ناوخرورپ مکشو تلود نارکناسحا "هدزورپ صا

 باا مور یاهتم اصوصخ الع هتساشات بنا مم زارخآ قرلوا

 ماما فرطاعاد هاکلبا التعاو نیعت بسک هللا مور ترادص نالوا مولع
 زادتفا تمد هبحاو قلوا صالخاو رکش تا ناوخ امد هنوسم

 ع وح هل هماح# ځار ی رک مر یدلوا (تسر) نکا یعاصتخاو

 4 نت ادانو تلامح نالوا نامز هعا تھام همزال ها وادم( عاج تعاجو

 کند لص ییاعفیلس علخ ام دةم نیغلوا ضم یداژند و دام یار

 فاکتتعاو لوک ناشف ناب رک كنناوخا یک یرراسو یدنفا بم
 وسا ارورسمای اهب یاحرفدو فاصوالا سم مالک و مای یرلقدلوا

 هند دل و لوا ماماو ما رتعلاو اک "هدمعرد ءاعللا جوسخاتسکو نوع

 هیلاراشرم ناطاس دل صو نت دانا ماسلا *داماو اجر هناولد وب

 هل دارا یزردم هعش "یواسم صعد یک یروک من دا مسر هدنراعح

 ید هدریعع یرا دانگ نوت دعفو كل ذك بودا ماوع تولق ریفتت هیلکلاب

 هدرول نم یقایس عا لاتو هلاذ اعم لوا نایاش دفع دال ناما لها

 هدسلک ندولفاحوا یلاصااو عالبا یردک ربرمخرب ثعا اع تالفنا ۱

 (یلعت)



 kk——ښۉ >>>سصسسسسصسصصسسصسسصح سس

(۱) 
 "هراتورمس دیر هلتنابخرب رکن یچد هدم9 و لوا لرهدیآنا ذیتسا نوا ملت

 عز یاوتحا دسافم داوم هل وب و اشکم شح هرزواقاواررشربش ان هدرش
 مادقا كي رح هدنسوف اغا اردا دع ا تاتو انتعه س | هج لساف

 یراکدلبا اشاو ثکم هلاوحدر الو ولقاجوا هدک دلبا مارق 5

 ويش قلوا تحل صم معا وک هلا لان تاک لغا ندندوجو رص
 رپ رحم یالحم حواربدکتامدعم هل الاقم یی دلق لاعحتسا هنسدمعن اس

 لقعیالو هوتعم هناذیف هقذب ندشدنوا مست *هلفصم هفیص دیوسو

 يراتفک و راتفرو هنانونحم یراوطا هفاک هلذلوا لهاجو رفع هل صایفو
 کیلو( ذامتم صوصح اب تولوا هانا ناکنا هد یامقن همعیق
 عاضوا رولوا مکنا تربج هدنرادصدنسم یکدابا ثب ولتو تموکح

 یعطفو یتیسانم هلحو لاح هلمجورب ج? هللا ل اصم باب راو یس هبیرغ
 بجو یس ۵ رعکالماعم نایلوا ییعالعاعطقءداوم نالواتس درد

ر د ر کتک جد یل دلوا ماعهو میم رم تبحوتسه و مانا تولد رمعتت
 ۱ 

 یند«زونه ى هملرع تب>وم هلغلوا ماسسا تلادع هاشداب تره

 لسم هکلم :و نقاب و ناف ناص نکبا ماعانو صان کیا

 هامءاتشب هنس هغدو د اسا ین ییسانم جد هوجولا لک 5 فعل سس ته و =

 ءا طخ هعل رشلا ر دص هجاسد هل رعو رعح هدنسهرع كمارلا مرگ

 | ییمور هییعرش دنتسم دنس لوا بولوا هدیناهر ندهوتعم مکج هل
 نیمار فا ص) الا ی>و یر نالوا یم وب 4 قرا لرص

 Fra ها ۳ ۳ هداز اد تن هنفا دص م

 رلب كلوا و دسر

 ( هراس تاج وت مپ )
 تلابا هلغلوب ع وقو جد ءالک و و ارزو تا جوت ضب ه دعو نم هام
 یسلاو رکی راد اداس هلا یکلرکسعرمم هن وطو یا طفاح یس هعلق هزتییلس



 | اورا ونواب دیج ون یر رک هیاشاب ورسخ مر رو ۱

 یذغداحوالدم الاح و قرصتع ت>اصراصحم رق اشاسرکیرابد تلاباخد |

 صد هدرو کک لر هاهارخاواو یدلروس هجو هیاشاب د دسر زو

 یاو ک یش! ییرکب بولو ع وقو ځد هراسو هناوید تامدخ تاهجوت
 | ادنفک ینوک ی متلایرکب و هبیدنفا نیس> قیاس یناما کرک لوبناتسا
 ۱ هلیسهیاب يکلیح هعطاتفم نيم رحاد دع هیدنفا هلل ءاطع د دس یاک

 یس هاب هعلق ثكحوک یمدح الی اش سل هدننوک یجرکسیمرگی و

 معو ةیدنفا دم ددسا د څ نالوا یراد هسک تاقت رمش تولوا

 رج > رل ڪلو E2 هراچو 4 یدنا یان لح نیس یکلیح دعطاخم

 یدالوا هجو هیدنفا دیشر

 (یدنفاندلاسعتتافو )

 بولوا ندن دا رفا هیفلم هد رطم هغیصنانلوا فرم هت هدندوزواشاب رادلع

 | دجاهدازشواح دوقتسا مورردص ناناواالج او ی هرذسورب فسورح

 فسکنم یایح س ہدم رع ر شاعهد هزوپ رم هسو رخ كن دنفا نب دلا سم

 . كن رلترضح دیش راک دو ادخو لصاو هرادهلود زدیربخ یتیندلوا

 یدلوا لئالدلدارب هرات یرلبلق راسکنا دفع ةعطاق

 (لاح هجر)
 . هلا ضف ندیلاوم فورعم هاکغد هداژسواح دد هیلاراش یافوتم

 هدم ذو راذک ندنه اکشد بک مندن دلوا یلص باص راک دا كندتفا

 . ناک ہداززٹک | عدق عمر بولوب اغو وشن لر ها رارف داتسا قخاعطق

 اسر تسد هد رد سور هلانارک دکب تمهرتا هرزوا ارزوو العو لاحز

 فب ردت نوفر هلتلاصاو لرهدا سرادم "هرادا هلتالیکو ت هلذلوا

 قوط هدندنعرهد نارفاو سامع یارک یرهلوا سراغ هلافزصقو
 سااخعو یل اخ نادنس هل اغدویقو ی بال مدطلاب و لویقم ندنفب دلواریکجارمو
 تسد شکشک كنفو"هلج اهل زلتفک قلواییاقم ییحرنومهفرطكنارک



 لوصوم ردق هه نرادص دئسم هدق.سا دنوادخ e لر أ

 رهدبا زارق هاکاج یایلع هيعرش نرادص یرخا دعب رو یدیشلوا

 لر هدبارازاوبأتع منظم یدیلاج راخو راتعاو هدعاسم «دیلایذ اعاذو
 اعقاو هماعارشو ربخ ناص م كناقلعتمیرلک دلبا ما زنلانکل رارمضا انلع

 تواواهرپ ی ید ن درد و یار یکز یهو عو یدیاردیا رازصاومادقا
 دهوا نم هار وتم لیلا یری و نزا بند اهل تا
 ی وراتفک هللاعع ورع مالك هقطَط لاشم یکنها دقرطم نامش هداس

 هب رو بدانو نامز تواخر یدبا زرولوا راضح شخ هدنخ راتخا

 لاجر زادنا هروز اقاور و لاب ی هل ريس نادعف هدنسهلوا زمري ذعاو دحو

 ید هعسح حاصهو ادها فاعا بسانم هع“ ومو تفو ندنفل دلوا ارک و

 ناهد نالوازب رع ندرامخ هدنفح رزیلبا انتعاو تعجا رم هنسودنک

 دوې مداوم هلکعا داعصا ن ینابز نالوا مت ند رقع مدو داشک

 زدقا هدنرلهادربز اضم ب باب راو رزەغوب ندنرلفرط لاخر یا طع

 یطاورھق ادهعمیدیلواداریا ¿ نیعمر یغاب هتسودنک را رهیدزاوت

 تكعصو رزعشالوا بوب وا هنسودنک راک هلوقمو ارک !ندنرلفدلوا عماج

 زاضلت یراقاسم هک وصطاقاذع هسبار یار غوا هلب رات مج: هب رسو تحلو

 هلا هلار مف ده زا ع ور و كردن روس هرلنا یک. ک برج اشا هلا تولوا

 یلو اصوصخ یدیاراردیا برطو قوذ شخ هبابجا ر هدیا سلجم طیشت
 روهشمرلع هر هم هف رط ندد رط نالوا تایعوقو هدنعاوق هداز یدنفا

 ناراک هلذب مان كتطو رد رب یلد را هسنلوا نیدتو مججرک !بولوا باس و
 یداررولوانایسا هب واژح و رطعیرلتافا خو كح اض | ناتا د كفالسا

 هدعش لوقنم نو دنلوا بدن رت هدنس هبعش لظ :لایخ یر ككراساحم لوا

 هحرد یسلت هدیدح هسلا هلتلصخ قوا ترطفیلفس هناذ قو ردنازا

 هسابلوش طقف هتفو لاحر کاته وۀ نمک دماح لوا هدملارا هلذلوا هدنردب
 همش رب هناوگوب رح ید بارغان تداصعود هلکعاتنا زار هید مع

۷ 



 ۱ نوت اوت بلا ذک یخ رظاوا کیا هما فتم هد هو تو لر ۱

na ak ca amar er BASO اس کت 

 ءدماکنهلوابولک هنتر اب ز نوک Hi د2 جالا قبسا نا داو ق نالؤااوزنا

 یشانند دوو تهوسد طارفاسذ یکی دیک هنشاب هلغلود رولوا سارت

 اجیامو لامالام هلیساپ ورک یسهرب اس ةسبلاوداب رب هدان ز ندنس هبقتدونرا
 نوجا باج مفد ا وک هلغلوا دانه هبا هل هماج هلفاکشو یکاسیک اج
 هعاح تاقر ومشا مرا هدلوبناتسا درک و هدارود ا دطاخ ناعا

 نضر ءان رڪ لره در دقود ځد مردف هک ر ادت بولو ایرغندمش ود رمسو

 بود تاق کی اندندوجوم هدک د لبا تعجر هزم هيلارا شم هلکلنا رفت

 یاغلا هد هناتسا هن افودعد نکبا تام لومنم ی دلبا لای را سه ییاو

 یس رب زونه قر هلوا هنادرتوا یس هتسدره هدق دناوا رب رګ كاک هدینک

 قرهلوا طود رم یر هقاطد لر هک. ندا ادها الاحو شمالوا داشک

 دشقا عاونا شهوامجب هدن دم بب رق هب هنسیللاو روپ ظ سف هتسد نردنوا

 ع هشورغ ژویترد كب راتساد:لدض نالوا یرایغراص هداس كياوئاو

 یدلب اروبا هنن رقنو نعلیسانسانجا نالوا تامل هک رعمرصاح هلغملوا

 ۹ تادیک درو ا ؟ او روئلوا سایفندنوب یدودحان د وه لاوما دا ۱

 "« دعا هسرولواكحهر وجار و لصف دنها رک داتعم ماناتاقوالا نماتقو

 اد دج هد دجاک اقییحیدیاردیامادقا هنحدقو مذ كلا هل مایق دما رح كم ۱

 یراانب یسهنایشا لظ یب دلفان او دییشن هد هناتساو ناخ اس یکی دلی | اش

 هشیرب ره ندنراهاهاش, فرط كن راترضح دیهش دنوادشرکلاب هدنرابتا
 هردادما دسک هننک ندنرلو رط رنک 5 نعاراسو شسورغكب ریش یجرکب

 لوا هلکلب ادراوت رادقعار E ناشورفمو طاد مادالادعبو راثبدو مهارد

 "و دیسر یکی داب اب هد فو ررفاو تق هل ضف ندننافراصم هینبا هل هلام

 هن رپ معدہ ندنوپ كن رلترضج هیلاراشم دنوادخو یدیاراهتشا هجر د

 نکلا نچ ضخ هی ل دیلاو تنا رمو فنماخم مقر اذ ټایطع
لق ناي عالس كلج ک هده اس رات ,دنماکیه یراتلولج ااغ

 ینیدن

 (هرزوا) "



 ( بم )

 ااطخ هیادنهک هاربا هلازادکناجزاوا یشانندتمن نارفک هرژوا |

 : رولوا نابتسم هراندیارظن هلحوایکی دلیا نایذهو هزره فیسلس هزوک هن
 | صع" ر کد ع ور هدلوفعلوبق یارو ید هیلاراشم صع لصاطاو
 | یدیا میظع لجر هب هیاعتاود سود یدوحو هک رد وب ق> بولوا میا

 تب رک یک هنايشاراک ماجا نکیشانا راخ داو عجج لاوما هی هی وب چ رک
 یدارعوالرلب #  .دلاعوبنب درد میدارضوا هلا: د (تیب)هدشب رغتاذو

 یانثا هرزوا یغبدلوا لوقنم ندنعابنا هصساوق_ (اراوخرکش *یطوط هب

 یتا سر هید (ناسالا ظفح یفناسنالاةءالس) اعاد هدنض مس ت دش

 نفت قحهلواقد ششوب ندنلام یدنک بولوا تام فاسکنا هتفرک
 نفدنو نیفت ندنفرط هدلب راک رح لها سصعل تویلوا بيضا جد

 هنع هللازواح ردشلوا لوةع ناکا یا ربع هداموب و لوقنم ینیدلوا

 ۷# تسیعک د ران كنسامرسر رو* تسیعک در ادن كنج را تالفاما (یاب ر)

 *تسعکدراکن كئرک هسر دمر د # تخورفففوو هداندن رخ یضاق

 (نا رک یاغالب در

 هام هلو ناب یرادقمدع هدایقشاطبرو طیضاخادجش یساغاناب رکی
 ردح جالا لصراق یشابناکس اش ان نولوا لو زعم هدنسهرخ ریطارفص

 داعباو یف داتعمرپ هنغاط روفکت ناتو :ی دلوالوصوم هرک نم لوا اا

 یدنوا

 (اشاب ىلع ماتمعاق ندش اب رد نادوپق)
 نادومشهزژوا یمب دلواالءاروطس جاوما لر یساعاو تراش|یخحد امد

 زارد ورود هدنرابةعزاع بولوا اب ر لهار البم هدراب ع رواشا یی عیدیس
 هد سا هداعدو قارغتسا هل رو ص تنگ یهو عوضحو هداصس شعن

 بیطانو راومهان ینورد ییک هرانهو بب رف ماوع:قارز سولاسرپ هدنعیم>
 ناسا دئ> الصو دهز یرل دنروص دما هل هر هاط تروص نکات ولوا

 شەردناق 9 بخ دهز یجاوعریک | هدرلوص تماعتساو تناب دوشهرد



) ۱۸۲ ( 

 | هدیاش مانا بودا تشن ندناتسج روک لصالاق هلذلوا ت رغ ضش

 | هدنراوطاو ندنکندز وک تسر هعاد هدلرالا یراباد ترغرارخ

 قناراکرس هقطره یشانندنشدلوا اد تنوشخو تظاغر ند هرکص

 | هلتارداصو فیلاکت نارکر ابنساناعر لحاوسو ریارحوریکلد هلمجور رب
 | لهاوتیعر یودعوتلو د نمود كرهدیا ریدکنرترب ندنرسا ناسروق
 ۱ مان بسک هلکلولزوسورفوط هد: یراهلوعم شا واوایعشا نالواتمذ

 دیدانضاعاد ند هدر سل هلرب مات ترش لیصح هلب مست (نوت یناعا ن د )و
 یرک ذ هع دعم ییانادومق هعفدوب كرهدبا اوغاو بلح هنفرط یرارشا

 ندتاود بوص تولوا هلتوعد كل هموق مع د دانص هرزوا یکی دلباراذک
 یک یسهن اخیردپدوخانیسارغمه بولک دو د وخ نزسقعلوا هنحود

 بس ندنسهناخاتسکو بیرغ عضو وب ویکی دلبا اوبا ایاعحب ییهناسرت

 درطو نت هحدقا ندنوب بولوا ینا دک و ق نکنا هدقعلوا ضاعاتقولا
 | ران هلیلالاو اوغا هحو زوزو بش كن دنفآ دشار كحوک نالوا
 د عرش مدقا ندناویفوساش اد یهردناق نابیلارام بولوا الاب ود یک ام
 | المع ن زر یار لغو ایعشا يالتعا بحوم قلارا قلاراو تق نادوق

 عبط روفتم هیلکاب هلرلتمج هلوقموب راس یک یکی دلیارتجا هفیلاکت رولوا
 ۱ یدرس ننوک ن ینا یجدرد ارم رفص هام هلغلوا الاد ود دخ روق وخ دعم

 الاعو لب دخ هلا نت هبحاص راصح هرقولیکتت ندبلادوق دنسم اشابیبع

 مظعا ردصو لیهت ها ادوبق تقلخ سیلت اشاپ یلعیدیس ماقمعاق

 هنشود تیما هناسرت هلروص قلماقمعاق یسهرادا هب رم روماردق هتعو دق

 یدنلوا لیمح

 ( هناسر تناما هيجود )
 | هدهب رم روما هرادا نانلق یسهدمعلوح هیلکلا ك اغا لیععسا نیا هناسرت

 | یکینالس ێا اع مه طالاح ندنرل شاب یو قو ناناع یروصقو رع

 ۱ هلذلوا نافوط*یشک دننامهد هبعص طاصم جاوماقوفتو مند هوااا نسح
 اه کک ا ا ا

 (ءام)



(Mv) 
 حطو لزعن ندتناما هزاسرت اغا لیعام ا ینوکی جزونط لرفض هام

 یجد هنناما هزاسرت اغا نس> قرةلوا ا شودرب ناکاک ن ناما

 طم, دن ید رد یر کب كموق رم هام هنب نکا بولوا لمح * كلت دش

 یدناوآ هيجوف هیدنفانیماد2 یرادرتفد لواقش اقناس ناما ه اغ

 (دجرو یدنفا نیمارعم هداز اشابنیما تافو )

 نالوا یطعاردص كن رلترضح تااتناش نط ضم موح رم هیلارا شم

 یسهنسرب شّع زویکب نکا وتکم هفیلخرس كناشاب نیمادع جالا

 ےن ندنیلص حر, قشم هدنردق هلل ىج د یمرکب كفش ناضمر
 هجرت هلیطخ تسد یدنک تولوا عطاسهد وېش ماعقفاو علاط یک قداص

 رو قرف یدیفسو هايس ةنایم هرزوا یند دلوا یسهدرکرب رحم هدنلاوخا

 هل راداتعا تمهردب قوسو دادادخ دادعتسا هدف دلوا هدیسر هنس هایم

 هکلیا تیهدا ته ااهرهوح لامکتسا و ت رهن رطتفرععو علاصحا

 دج هداز یطاق نادتالع ندیلاوم یمولع تامدعم ادا بودا تربغ

 هدافتسا ندی دنفاداع یاههرقندننسر دم یالکو لوصاو هقفو ندب دنفا

 هنفب رش عماج هیناولسییدءطقر ندب واضیریسفلو ییدعبس حل ضب و
 تاسحرادعمر و ندیدنفا دجا دیسلا یلهت> بغل ورضم هلتبطاوم

 نودنآ هطاعتسا ند دفا لمعاعسا یو تلک یاب ورج قلعتم هننیهو هس دنهو

 تكماظع یالعرودص رمهاشء رحل دلوا قرشتم هل راسل سد تدمز

 كندنفا هللادسع هداز قحرانات یلیامور ردنص نالوا یسهلاک ودب رف
 جار ساو موج ندملاراشم هوا دملا بسح بولوارضاح هنب راسرد لوطم
 هیهب داو)ودخا هبافکر ادعم ع ولعو دردفن قراعمیک عوقنو روتسد

 ناکهاوخ نالوا یتاک ناودد هدنرلترازونامز كن ارد ینیطا نونفراد
 تالاو هلا ذخ |ندب دذا ظفاح ی دیک نزا بن داوندیدنفایروت ن دن اؤد
 یدتوا نیت ییهفطل میانص یکی غر هطعس و هراد عبر ند هبغاقترا

 هداز یلکی نالوا لوا داتسا هدنونف هل وعمول ید رفح ررعۋ ندهداژ
o 



( ۱۸۸ ) 

 قلور 2ام هرزوا یس هیصود (دننحا اع لک نما وذخخ) هلاذخا ندنفا

 هضافتسا ندهلوادتم مولع نالوایناویحر اس سنجزاتءالا هیامو یناسنا
 هنس كموح ص یدنفایرابس نالوا مورداع هدناوا یکىدلبا نونق

 هکر دوب قح كرهدیا قش«قیلعت طخ هلتءوادمو رندنئادح نامز خد

 ناییاشعمولعمو ناکیار ین دلوا یراسب ینا هدتباک یرابخو هتسکشو یلج

 درک اش چد كن رو دنکهرکصن دد دل وا توش ندیدنفا یرابش و

 هدنخ رانرکس شع یراردب هیلاراشم یدیارلشلوا ناوارف یرلنوذ او

 كني راترضح یدنفا قطصم هداز یرد مالسالارحش نکیا باکللا سر
 یظعاردص هدنس هنس یکی ا ناسکس پولوا نیمزالم هدب رج دیعم هلن رالعل

 نراشا كنب رلذرمطح یدنفا نام دازیرمب تقو راب رمش "داراب نکیا

 تولواس اک هلیس هسر دم ك زوریف ندنس هبنرح راخ تک رح هلب رل هيلع
 ناسکسولخاد دنا هلن رلیترت هباراشمیان الوم هدنرخاوا روک هلاس ةت

 هدنح راتناسفطو لخاد تکر حراستعالاب ندنرافرط هداز ازرعم .دتلا
 هدتلاناسعطیدیشاوالصاو هنعک *هلصوم هدننامزیدندا هداز طاص

 یدنفا ھا ربا دیسلا هدد ناسعط نام نک هلثراشا یدنفا فرش

 هدازیرد هدرکس ناسعط نا ماک هلیسهسر دم نواخیس هل رلسلس

 زویکبنابنج دم درو هنس هت رل ڈا ٹکر نچ و نڪ سمه یدنوا هل ءاطع

 زویکبااشاب دواد سر دم هلا هايس ءهلصوم هلی وت ی دنفا لماک هدیکنا

 ناح لس ناطلس دیه دنوادخ هرزوا ایا طض ندیحر*رغ هدتلا

 لب را صح یدنفا یکم دع مالسالارحت هه >وءیرلفب رش طخ كموح م
 یلوالا عی ر یس هنس نوا زویک,ایدیشلروب اطعاو دیحوت یساضف هطلغ

 یرخالاعب رربنواو یس هیاب هنر دا هلت راش | ی دنفا فراع هد ازیردهدنلئاوا

 یناعص هدنسلوالایذاج فصن شب نواویسهیاب .دمرکمهکم هدنطساوا

 لعفلاب قرماواربتعم ند:ط, موب یخ زات یسهبنر هلبصیخم"یدنفا هداز
 هنس هی ونس ۶م اک تدم هدر اوایوالاعیب ر لا نواویساضف لوبناتسا

 ( لار



 نفر ی
 ۱ نالب روب هدیشک هنسالاب صل نانلوا ض_ع:دننعف یساعدتسادم هاما

 | زارفرسالاب ود هللا هفاضاو مط یس هاب لو طانار دص هجوم نواه طخ
 | لوبناتسا *یضاق اررکم هدنفصتنم ینه یذ رکس ناواو رابتعا ورغ

 | هلج هلادم یایلا قباسلا یناک جد هدنسررغ یس هعایذ زوفطنواو
 | هیهنسچ وا روک ذمیاضق ت دم قرهلوا لوص وم هبا تدم هلص هر هفلاس

 | همن كاايلوتسم ضب هد هسدایدلواراکشا یکحهدیا رارق هدراودنک ر دق
 ۱ یدعل تسد لاطا هلیس هیعا دراکتحا و ترا هیایشاو راخذ نالوا ار

 | هبلایم وموراهشاوهدافا نغددلواراوشدراعس اروم "راد اورا رن ندنرایلغت و

 | .هلعط تدحیدا باص كلام ندنساضتتعو یبصذ كغ رعت كاکب ةثب

 هلو و بع ها ادعام ندنعل داوا قوص وم هلن ا هلم اعمق دش و فو رعم

 ضعب اصوصخ بوآوا قنور ی ك یسهبنات هعفد هلغاوا التم د

 هل رلایشاو لاوما فالناو راحود هرددکت هلطارفآ نب رادع فاتصا
 راب ره هنف رطندنفب دلوا شالا راکعمط راس تربعو رارضا داسالایعس

 یرکب هدکدلبا افعتسا هلباراثتسا نی دلوآ راک رد یریتوادعو ضیغ

 | یبجر چ وا یمرکب و اقترا هنترادص یوطانا لعفلاب هدنسهرغیلوالاعیررب

 رلذبا التعا هدیلع ترادض زارو لس هات لیامور ترادص هدنرخاوا

 | هدف یلایران تعاس یتوک ی جرکس كنيلوالاعم رترد یعرکب یدیا
 هلع هلا جر یدلنایادواح :اکتهزت منرع هلا یاک دز تدع لم ” نکا

 هلدراعم لیصح ترص نسح ید رد املا د.عرم ئ كل رادزرفالاح

 ر الاب و قاف ه> رد موبلا a رل:م> لاعفاو قالخانس> عفاولایقو رهن

 ۱ رد رظا ناب رادوشم ن دنس هیصات مد دلوا

 ( هناتس اب ظعاردص دورو)
 ند هناهاش فرم | قرط هرزو | ید دنلقالم | ةف عر دص لام: ل قام د قم

 ییوحد هارمک تلاک و ردص قفرەلوا موتکمو هتسد رسد هد هحخرد تام

 | نالب روب لعتسایدورو هب هاتسا م ددا نارب هلیلاسرا ن وب ام طخ نمصتم
 هه ع2 ۳ 2 ی تتسج



 ۱ تره وراکفا بحاصو ETE EWEY مظءاردص

 نفورولب شبا قوج راک ادفیااهج هدنحارو نما|لامکتساو هدنعیبط |
 جارتها نسج هدرناڪخیا رود هلغلوا راکزور فوسایف هدلاتحاو سااسد ۱

 هدعببولوارادناب هدنرا دص دت سمر دق نده هنس یدیایلاوتم هلبا ارك و الکو ۱

 هدش اسمی رات هلی هیلاراشم هدنماکنه ینلماممکاق اشاب رایط هدشاسرود
 ندسنمامدع هلغلوای م ةیلک هانم یانندنسهدامنایصعنالواناس |

 ا ThE ءاناو یتراسخو ترضم هشدمه نواه ن داعم |

 نالوا داچا كلوا دابع شدو دالب شد وشت هلطا قو ضرعد

 هغدغ دعفد كفارطالواو للام شوکو بید ان هدنروص كنیدرک ییوج
 ملو ولتیعج هلیساجر اتحاو ظفح ندتلود فرط هدانعمو یلالتخاو
 یسهدیدتم۵ لصالاابناث بودیا قافتا دفع هللا هداز راج ادتنا لیلام
 اشابردنلقو اشابدوجو اشاب میهارا لصح نالوا ندامت هلغلوا

 هلبوعد یرلنایعاو نارعمرمع رفاو نالوا هدیلاوخوا اا اشاب یدمعو

 تربشع هليا رکسع قلودرارب بودیا عجو باج هللا هرفاو "راد رپ درب
 هرژوا تردابم هلاتف و برح اج اجو تبامزادنا ةلولو هن رزوا هموق مع

 هګ داوا هیهروک ذم هدعاق جد هد. راداکترادصتقو هدعبیدیشاوا

 هدق دلو | یعوم ت: طا ت ر عم لاوحا بار ط ص اد هغفد وب تودیاتساعر

 تدورب هلبببس تاروک ذم هدنرهناسیم هجتدلوا یخد هليس همز ولقاجوا
 بوص زود هعماس كرد ریشکت هدا ز ندنکلوا قیعج یشاتندعلوا

 روپظو ع ولط هنف رطو دنک یرون ارهمنونامهر هم نکن ارض داغ هناتسا
 بولوا رورسمو داش هیاغلاقوذ هج رک ندنسفاضا ح ور لوا هدک د لبا

 رصد تحاصو روشلاد تاغ هدنسهثرومآ جی ر ررخ هجور ن کل

 قم هیهشاس هسفانمو ینایغطو بلغت كاب ركب ةقناط ندنغیدلوا |

 هن رح نالوا ياما رجعو ینانیمطاو نما موج ندرلت ۱ جد لنسودنک |

 كنلاغخارفس هداعا هلرب هکر اتم حشد كنول ديس وزو ینادغف دوقن هدناود ۲

 (یناجر)



 ۰... س سس

( ۱۱ ) 

 حور هرخالاقرهلوا بغشو روشریو بذیذمینورد عابس هلبایاعحر

 لوبق بیج یارب یب یتا طاس تلاک و رهم نالوا اج "هدندرونو یناوار
 یراراک ماعا لد اتفاب دارک ینیدلو)لوغشالاحو نیبمینکی دابا لاتماو
 لاع ورههاشتک و ش هاکرد بب رق نع دحل صملا ماعا دعب دلک لک هره رة موق

 لوس رح یکصخ هلا هما تعا رص هب هناورسح یایلع دتعنلعم ییعج هلوا

 ایقشانایلوتسمن دفررطرب هسلا هد هزاتسا یدیاراشابا لاغقاو عاجرا هیورمک
 درخ تائداخ رناسواشاپ ماقمعاقالتیم هنسادوس تااصا ندبناجر و
 یرلت طح هانب تیک هاشداب هلغلواامهو مدعنم هلکلا شاشا هلیااسرف

 یاراو تحارونما لدابعو یماظتنا لد الب قرەلو ا رىساتىكب زوا ورابی
 ماقم هلا نکل بولوا اع تابث هد هناهاش ته فرم < بشوزور نوحګا

 دصع دش ندفرطرر ج درلنل واه د هيه السا نشم دم و دعلطمتلاک و

 مةمعاق هرزوا رحم هجو نکنا مذال كايا تئطلس دعاس هب وقتو نيل صم
 یربغندقلراخ هب هناهاشرببادت لر دص قلا لکد قارا ندنرادص دته

 ندنرلق دلوا ندید اش منوزان درورپ هسیا مالسالا حش ب ویلر وک تنضم

 یی روما تابّورح كنەعيسو کالاعو هيلع تاو د نیغلوا نه ذاا یعطس
 تئطاس تع بحاص ترضح *هدهمع طوتم تاذلا یخد تب ورو هرادا

 نرتسوک تبغر هحص هع ده هلبس تلود تروص ل دب هقشبندنفی دلوا
 صاز نام یکجەدا داشک ارارکت یرفس *هزاو رد یدع» كيول هیسور

 هبجاو یسل وب هدننطلس رقم كمظعاردص هدلالخ وب هتسلا هلغلوا یک ت اثم
 هح دنلوا لاعحتسا ن د هلاکولم بناح ېږ رد ېپ هلیس هشب الم ق اوا ن دتحم ص٥
 مارا هلئامز را مها هدنرلب داو ( یسعولعل ) هلبارخا زرطرپ هدنس هعف درت زه

 ثکمروا باتراکرخا هلغلروب مارباو دیک ات هنوک هقشپ اہ اغ هعفدوب و
 هنابتساتوص هجوتموتکر ح ندنرب هدنلئاوا رفص هام بویم هوا رارقو
 ینبدلوا کی لاعر دصو یرواد خیس دیسر یربخ ی دلوا تدایس

 یدلوا یرکسعو یرهش مولعم هلغلوا عباش یکجهدبا دورو بب رف نعو



 نوک یر کس كلوالا مب ر هام هله نازان نازان كلرهیروس یقابا لب ددرت
 ید داوا مود شدق رهدیا مسالاب لافت ه هبت لام هدنراوج رادکسا
 | نالوا ارحا هدنراهدعم قالدنارودص هدقداوا مولع كالود ءالکو

 | یجنزوفط كرو نم ام یس هربا هدا لاخ هت هرزوا هاش رشت دعاوق
 ترا دص ةا هعفدواسخر هیاذکر وشکو ب دخ یابک اځ ی وک یس هترارازاب

 مدة نوعا ةةفخ ةساج هی هلاسر اشاب ماقمءافو العورع راح هليا امظع
 یداوااق املاح ىلع ثالب دم بصاتم باب راوالیتسا سر

 قانشا هیفخ تاساو ساب هبصقرد هلع تاود ناصخ مع لاوحا)

 ۷ ساخر و رفس

 هدنسلاوح یس هبصذ سا هرزوآ ییز داف لق یارح قوبسم مدقا ندنوب
 اتش تدش ناصخ رم ناناوا لاسرا هتفرط یاشرامدلق هیسور نالوا

 ندو هسدالاحه ره نا رخو ناتفا قردلوا الم هامطع تشم هلسس

 هتس ددص 5 سا ناوا نیت دااکم لح ندناو لاعحتسا مدق لاصبا هنب راقرط

 ہار بعت *هلازا نوک حاقر :رکصن داف دلوا لا شرامدلف قالم بوراو

 | هی فصت و هذرسم 4 هلام صا هلاکماذ دعب و اوزناوتحارتسا نوا نوکسو

 دث داحنکلاداندنفرط واهیسور یرلتاتیعت هحرک نولوا ایم هلا ادص

 یزهئوع ییددلوا عكا ذاوه رارکت هدنع راداعراتارصیصراکزور

 | روصتكتب رلب دنفا نواواسوس لاتسا تروص هلذلوا ادب وهو راکشا
 هرخالابقر هلوا سونام هاکعورو کت سوکعم یرارمعض رعقم ةا یم درک
 لارا اوری اع تشد نکل زوم هکلبا یدیمون ههحو لی وخ
 فاو هکر لبا هیت رکسع ندلوف چ وا هنرارزوا کوکرب و لیعاعساو

 | با ودوهبیرع ندنرلدد ودنکر هراعب قر هبقاب هراس و شد هوا اتشاو
 ارت یس هلوصو هنف رط لارا هللا هئارانات راغلنا نامهفقوت الب و انشا

 | هل اب نالوا یر تدم د وح وم ك تزرعو یدنفا بلاغ هدر الوص وو راب دنا

 (ےھارد)



 | نهلغ هعظع تعغم قحهلوا لصاح نادنلاها تولق نیمأت نکباشغا

 ESEF وعنا 5 كموت نصح هل راش او فر٥ یراتندو مارد 1
 ۱ اغا دجنا یرظان لبارباو ییاشاب قرا دبع نالوا یظفاحمو تزدابم ۱

 | راسو راخذ بلج و رخو اک اندا ذعا دیک ییرراظفاحم یوکر او لیععاو |
 ۱ ندنف رطصالف هرکصن دک دلیا شک ماهه! هداوم زیاد هب هی وش و ماکعسا

 | رابخار ر ةتطلس قرط فاض تروصو صاالخ هلیارورزخ هیافبورپ |
 ۱ مو هنس هعلق لیارا نفشد رکشل ,دنیعع صالخاو تمدج زاربا هلا

 | تەجرامزېنەبويمەلواتەواقمروا سات هد الوا *هلهو هحرک اهر تلوصو |
 | ندننک رح ورب دن یرلک لبا هدهاشم نیعلا ئار كنم د ید هوا کحهدا

 | یکج دیا رارصا هدقبضتو رص فولکرارکت رازکت هلباهیوقتاکرادت |
 | هب هیفادنبایضا بقعردو تبع هی ةقباس بب راجت و ولعم هلبهیلاح برق |
 | تراسخو یدعت باینصرف هفراعرهكنعشد هسبازملوا تو تقد یلک |
 | هدنرلندوعهنداعس هناتسا نکو یا تها هجرد «دیسر ,دنزادنعین> هلوا |

 | سنارق هدرا هقيقطس ى ( طال )لدل نزد ام هیهدافا یخ اناسل |
 | :یرملوا یسهرع یسهیب رح عیانص لامگتسا هلپپس هبل اسلا یک لم
 | تكلم تب بولاتوق لوم لا قوف یدعش نکیآ شم و اجر هدشبان هح دقم |
 | دیدش هلیمالک (تولاواذب رطا) هل راوعد تبسي سو تاواسوتوخاو |
 | هنب رودرا میسجو مظلة رومشم هقفتعلو درباسكموقرب شاوا هلوصاا |

 | ید لود هیسور «دعطعررض یکدلبا اربا دنر هجر د كما ابهایلک |
 ۱ هناساو دیسورپ و هک هروب ضخ تلمو شلواتراسخ دنمهص> تاعفد)اب |

 | الیتساو طض ردو هن راتموکح رقم هد هلجس كل كلو دف هن وف لود یک

 | ناک ناهذا لالخا هلاسئاسد هد هیات تروص هلوف» و و هظحالم |
 ضرعنیمأت هدرلنکلم یس دراو هلرب عا طم یوم داخ جهد یاپلترت ا

 | نجا ك ەروك ذم كلا كر,دیا ناکسو یاهافیطات هکلب و ناچ لامو |

 ناز رکا هرب یب بها نام کج > ولارقو ناشی رب ی ی رکا



(NYE) 

 | شاق نالعا نادیم "هداهنیتتروص ناهج هنزاوم یاوعد هارابوقنویو
 ناباع,توادعو كنج وربندنامزر-یخد هدننیب ول هیسور هلا نفرپ نشد رب

 تاعا كلا دنا بنمو در یکه رلکنا نالوانامز ناشی دناروذ ع پولوا
 الاغلب یک لود شدو اس ید ولهیسور .هلیسایا ناریدع پبلخو هیلام

 | هلو, ارظن ,هتقیقحو نام وانما هلند رفس و بولوا التم هل هناه
 ۱ نازک دتم دخت مالا هدالوا ترا ها دید تاو دار نایلوایدو 3

 1 .مجک و هلعتلود ام دقع هلب رلطل د السل اطهح و داعلل اجر نکل همنا

 طرض هکب هدروا نس هرفاو یضازا تالود ضع یکی راو د جوساو

 | :صوصخابو ماه اهلالضاو دانسفا ینسابامر نالوا یسنج#و ماعقاو

 | :توکسقح هنبرلتلود هیسورپو هج ناک :دنراوج یتکلامیتاود یک
 قرن د الیه می راناددبم لا دجو كنج ی لر هر و یصارا هعطفررپ هرزواقلوا
 ترو صر شمالتوا قو بم لث هدنس یراصت لود

 1 هدرا هلب !ارتسانر دغ

 هنانیغاط ثروصقشا یشانندفلوا مان مولعم یکودیا زاثابا ماسستقا
 تروصو تیهوحم لج ریز لخاد لر هغنسوک تبناقح یور هلن هنایغاو

 ,نارکد موکح قریب كراتللمو موق یکی دابا بیقر قب ردیقم هدننایص
 هدرلب دعو ن د نیک دلک نارک.لجترپ نم زلتر غ سود هیناسنالابسح-قلوا

 | هليا مایق هب راصوضخ لام صیلختو نوم أو لود هنراوم كيتلم هسنارف
 نام و هعاشا نی رلتزوض نارکی یکی بلغت عفدو نالعا قاعجایاوعد

 ۱ هروک.ذم للم هلغلوا ناکب اش هیت , یسلاهااب وروآ یروکتفک,یرلک داما

 | هلصیلخت :ندزادغ رایغا تسد هلب رنرب یس راودنکح راک خا ید

 راضتاوناوعازولواراک رد یرادتفا هتنواعم هکلب | رات ل عاف قدا لا یاک

 کابرا هلال هیعسط ماکحا یراق دلوا هدر ایظتنا امد هتیلا هنيو مط
 ناویحو عاد ننام هلتتسن هنيا رک اسغ هراس لام نکیا راکشا هراضبا

 | :یزلنلوا بسا هرلولدسنارف هدنابنراخ یابنا ندنزاتادلوص هیسوز نالوا

 ۱ .a xR hace LY a RE REA SAATRNERSxE لاسراهب هو “ج دالب یک یزارهش نوبلو ایلسرامو سا راب هلعارک [تروص
 ( هرب )



 >  E UESف . .  _ __. ن ت ۱

٣ > ۹ ۳ O جسم سم و هه +e CP CEE Ea 

( 1 ) 

 لازا ییهئاسن فناسطلو ذناذا عاونا اه ومواد م یارسا هدرالگوا هلرت

 قورع هعاسمس دن اعیاوح او لام هنوکر ه هبعبطروم|قفاومو هفاذاو
 دایک( ئراتر بطور طا كراتآ ةرکصت دك دانا هفاراو قرز هن رلباصعاو

 ئاخ نوک یک ناب ناویخ اهدقع بودا قالطاو هداعا یب راثلوا 0

 رص او تي د ندعلوا فرصتمو كلام هنناجو منج و لساخلو
 رقه یخدآزلنا هدنرلک دلباقارطاو هداعا دنادنفرط یرلتکلغ یراق داوا

 لاو هل رادشیا هتشذک رس مرک ا ذم هلب را سن و زارق بولک هنب راع دق
 شوم ناس هدزلناو رلء الو اب را دو فیطاا وملا ل دمعم هددایو و نوک _

 هنسیفت نیوک انوک عطا هدننیب هرو نح للمو راتلم ساربیعت ةتسیاشو
 هلوا اسرفع نیاسد و عابو اکلد یامععانو هدیدلو هز رک راغاو

 روسو زاسو شونو شدعو راب و تلاقوذ هدابیز نک اھالوا اعاد
 ىززۈكر هل ا:دیخدرانلوارادشوک و ژانخاو تناکح ی دلوارلتیعجو

 بارفتسااو بعک"یراهنسن شمربک هنیرارظاخ هناخایخ هکلب و شروک
 تداوج اونی را ضبلرک اسعوا هیس وز دم ادلب اراب او عاما ر مدنا
 رورشلار هه دهه زال هر شب تعسطند دم شاعد یر ة.داوا التبرابخاو

 ك اوك اخ ةو اا لودو راحا شاوبشاو دهارکتساو رفتن

 ندفرق>ح لکد تالار Kis A ؟ ددا: وروك ی رالس او تدس) سس

 * اناما یزراک دروک نایززاطب ام قز واز چتو ناف هدر وصررب ad راح:

 كتاف نايرا رکا نالوا شاه فوسایف ضصوط> اب ندنلاوحا هسنارف

 ترا ی ۲ اخ ا الود نالوا راص. ا راد دص> ند لا وفا دعلاطم

 ۱ راکشا ده رج ا ید وډ هور زابلغو لالنشا ت اه دع ٤م وبلا هنیها

 نالو اتزان 5 ند هعوسم ام ناکسءا سور یرارک دن هسلار 9 نکیا هدفلوا

 | روکش ناو از کد یلارا قلازاو فه 1 دنا تبسم هه دنا یرلتکلم

 ۱ تھ ۶ وار ر هد ژب دش ول هلن و راک رخ | هک ناول ع ویش د هس ور ئالا



 IR ج حج _____ هی... رسد _ 2

 چ عععحتححح_________________ بس

 ۱ نالوا الغ هاهو نارک ۹ 1۳ قانات ادا لس نالوا ی یرحا

 | هلرب تعاسطا هثش سسک نوکر تبلایخد كن رارکسع هیسور هرات

 هدکشا نا رب نعناضذ | شف دشت یسدرطاش یراکج هدیا نایغطیک یرارباس
 | عنود شلوا ناعداو تربص تان ۵ رم ۵ هرکصو مطاهتفد تارا ییددلوا

 ۱ ناکمالا دع كلبا ناویسرز زیان ندشا یک هل هداعا یا لاعارارکن یناسنا

 تدم ردد هنس شدنوا هلعءاس ردررفم هدندنع لمع باک ا یودنا

 تعهدعودر هیرلک دكا رکاسع هیسورناالد رب دسارغوا هلناولهسدارف

 برا هلا هيلع تاؤد جد ندقرظرب هلب او یم“ هلن هلکنو نکیاروشس
 ۾ دة هيلع تاود صوضخابو تماخو لعتتسم هدنعح ولهیسور قلوا
 دمت هح مرند هنس زویشد تافالاو رادک الانع یلاعت هللاا مناص تاقو الا

 تو ندنرلنم د كر دنا تاعر هنس هیقد (۱عناقواب ةنوه رر ومالا )هللا رح

 قح نعو تصرف دضرم هماعتا ذخا هلتعفاوعو هدعاسم كنامزو

 هل-هلوا تاود ره مولعم یکودنا ترضمو ردغ ۀ دنن رند ولهیشوز

 هرزوا یهاوتد دق دلوا نکل ماقا نی هطاصمما هداتاوب كول هبسور

 ۱ ناھ نی راک ردلاحر وتصدر, مالو الاما مدقا مع نع كابا ماتخیاریذپ

 هلن لع هبهیمالسا دودس هلفرص قتوف هحالوا نالوانکم هفرطلوا

 ۱ قزم هرابجا هلجاع صرب یهیلعتلود هلکعا رادتا هب یطتو زواج

 ۱ نولامش رفسنکیا راو سد یسیوق ماض خرب یک هسارفو یکجا رادتفا

 ردراکشاینج هلیق ششوکو یس هک ؛!ا فرطرب لا لا یس هلاغ

 (یدنفا یهوتافو)
 یدلفا یهو هدازلتساغاب تکلف ناودد تحاصارعش عوج یعتع

 ۳ هدازلننس نالوا نافرعو ع فقوصوم هدد س مدلی هلایموه

 ۱ د صقل ا|تس . كموح رم یدنفا دیشرلم هاک هداشلاو رسو لضافو ماع

 یا وب بواوآ داو ا ابا همسر عارصم ندندیعس باص

: 



 دیازتم مدبمد قیثیحو ردقو قلا هللابقاتسد یرانا هجگ دنکی دیشیهلوا |
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 هرکصندک لب روفومظج پاسک نفر افومولع هلبا لبص کن دنسالع |

 ةن راسلح هلخ راوتواداصق ضرع هتقو مارک ءدزعاو تعرعهتداعهناتسا |

 نبش هنلوخد هراصق قد نط هليو کک ندنلق یبا مور كزدا تمذ الم

 هرانلود صعد هعف د جاقرب وه4 تار رګ ضبادنسود:ک ةلغاوا فرو

 یدیشعاوادیشت نب عنو ترهشیانب هل رلمر دشادب وسن غیلپ همان كاج هد یک
 ندتلو د لاجر ےظاعا هدرا طلس د مع كن ات رضح ثلاث ن طصناطاس

 لهانمالا سفن ق یدتفا لیعاعسا یاتکلا سنرویدنفا ناغع نل مشبک

 تلودو باخعتسا یموق مع هل رالوا تفرغهو لع سان رب داف و تیثیح

 یطو كاکرثا كلا تادیوس ضب راد هنس هبعض تاون رضت كت هبلنع

 یتوق رم هل رقت و یدیار زدنا بارش او ضرع ه یهاشدان فرط غب دلوا
 هب یناکحاوخ هبنرهلرب صیلخ نداضفیاطف نال وا شاعمرادمقیض م

 نادالگقب رط ترورض هلبا بصنمزرب بسانم هنلاح هدقلاراو صیصخت
 رد هشنا تافتلا (ع)كموق ره؟یدنفا هللا قوش وب رل دلا صیلعت هک دلوا

 نکفاتوکس ینازو هاش یوکشر 3 یطوط هعشلاع (هدادعتساترونص

 هار: یبک یرهوج دنارفو نل اللا تال یزو عنو ناسنماد زاره یب
 هدناخادن داں اع تئطاس دمع لئاوا رک اتنیدلوا نافرعو ٤ ندا تیح

 هللا ناک کد نر نالوارومط د ر رس نیک نا وق بساط هدنارباتکلم
 هت راجت ههجو هللا حر ک ید ماعا تربط> دم هدشایهاشاب .رعدادغنللاو

 دنف رط نارا هن عوقو هاشم یسانندنس دعت كملاراشم لاو

 تقالل جواره الو رع نیفلوا ییطتقم للاشلسرا نادناب ززیفرپ
 هنکو کت اؤد ناتش یال ئدلوا یدا هر هروک ن: تیر اف س یدادهتساو

 ین تیم دیدن و همای غیلس هللوصو هزاغصا هلتنح و

 ۱ هبهزوک ذخ هتف هرزوا یفدادلوا ی س هد رکعیفح هدیلاوط واو تعحر هذا دغ

 داغر ناو نکیالب زر باره ترج ودا شوای دانهبلاواشم

teat e ی ی ی ی ی ی ی ی nan xa 

 سس و و سی تو ستاد سا سیو سس سس سس



 تولح موقع هد هلفلواربخ
 | هدنارباو ه دهار لالخ همش ندا زملا قداض س لرلناو فرظر.ینرفغ

 ۱ یداواماعکایاوسر هل اراوطاقدالات هداود ما دخ یک نل راک انزو قلشایع

 ۱ فی هاشد اب بصغ,دنقح هاکلبا مالعا و ضرع هتلود نلاسءوسهدنراب داو

safینهلوا نییعت رشابم هلن امرف ءدخاب یسعوا مادعاو لتق (تجواعا)  | 

 | كن لیعاهساو :یدنفا نافع ینددلوا ص ضخ مد هناتسا هدکاد لتا ورت

 | ةه جول رک یبم ها دلواناکمالا ےدع صیلخت و تاج هدذرطوب یوق رم

 | بیغرت هتعرس هلا هرشک .دیعاومو هارجرخ قونسو ببر قالوارپ
 ۱ ینددلوالصاو رع وتکموشا هدننوودو رب رح توتکمزر یکصد دک دلتا

 تعرس تودب اتفایقلء دی نامه كز درعا هاک ایی هسکرب ن ڈر کعداوت هدنا

 | سدهنفرط یزکد وروو نس هدیا تمه هیافتخا هدلحرب هدرادکسا تولکو

 | هدادغت هروب نحس شابه راب دابا رارکتودیک ام ننام ت ننس هر دل ن5 هدر

 | هداحر دانی لصوم هل اداددبیجد موق ص رانا لالخوا بولوالصاو

 | هندادختک نیاسبشاو لاوما نامه هدقذلوا لصوم هبیدنفا نوتکم

 | "تعرسقرهلوا ورنبهزوب نمراناتبویکیغابلفرانترپ هنشاب و بودیاعیدون
 قیفیکو افتخا ة دنس هناخاكنقن دص راب رب واک ہرا د کسا ل ازعل زنم هلباةمات

 | زادنا نیثط هلم هناط هلاداشرا ك رلناوا یدلبا اهناو د افا هیامملایموم
 | تم هدناوا لوا و بیئوتو مظن یزاعشتغالب *دیضذ «دیصق نالواراهتشا
 | نجا ید كنم دنفا یبهو بولوا نایعییو دلوا هدف طاشاپ رع هروک ذم

 | ید هشداشاوآ ناباع یس هيض ان تاکرح عبار اذ هدام یا وه

 | هدقدیاوا عدقت هبهناکزام قرط ءزوک ذم هدینصق هلیس هپ راسلا ىغۆم
 | ناززا ناسحا ووفع 4دن ةح قرهلوا ناونعهرک ءاش هدیدنس زهظم

 | هدیصق اهقاو یدلما ناجع رم صیلخحت ندامع باقع هب هلب رقتو و
 | "یدنفا تما نجات قاط ةت وا هکلبویلوا هب هغ تاقلعم دموق رح

 | هداداضر هر اّضف هک و رم قرط هن هلر داعبا ندهلناکحاوخ "موق رح

 (و)



 قیتتم دعوجبنوآدواا ساق شودر قافلوم جنب ج شر ۱

 هلغلوا تنواعم هدنسه دام ییا دعا یلاع رها اب كنارگنیهاش نکدا تم وکحت را

 هشرلنرضح نامزو دخییالک الام «دیصق مانهرایط یکی دلم اداشنا هدیابلوا ۱

 1 مار ۲ هم هلعیفرت یتسهبر هک دلی | مع دقت ھلب زلتظاس و ءالت و د صد

 رنضع هلفلوا یراتبغر لاک هراعشا كمون میلس ناطلسو دیش وا!

 دی انضق اگاخو تارت ناوبد هنر لماتماتولو | رعش هح ولرمس هدنرللود

 روصتامقوف بواوا بب وصلو هدیدنس نب زف لردبا عدقت میراوتو
 ةسلا یدنک-هدعسومرهو طض یرایصتم ارزرکفونرمظ# هه رلتاسقتلا

 ره لاثمالا نیب وروماک هلیناسحا رلذیطع زاس وبرز هوب نان هناکو له
 را دل رع اک اس)(نیادرف هک نوک و ن هل اش ون شیع(تبی)یدارولوا

 رادکنر ینو رد تا رع هلفلوایاعسح كنسودنک ی ام( نایئد نالب وب

 یمه نک دنا مال هارعاش ییا من یافصو شیک مادم توعا زا کا |

 رخاوا ی دیش لوا نیعسن د>زواعم هلطاشن و قوذ نسو نیب: اک هلبار علوا |
 یدلوا اوزنا نیشسرمش هدان زند هنس کا هلغلوا الت هننلعس من هدنرع

 . تابیاطم یک شواح لوجا و دمال د وب اوعانیعلاون | کام وخ ع هیاع هللا جز

 : هدنراهنایم هلفوح ره یرو رشا اسار رخوقدزرفو یزاغکكد ےک یەم ۱

 زفاو عة یرلا وت> | فن اطل يجاهاو كيحاضا روژتعو وطنم نان انارذک

 نود مزد راد هدنارا دنسلایک ی رلزاتساد هجاوخ نی دلارصنالاختولوا
 یهو هفح هرمطا 4 ی دهها هح وطن هاصوصح وانو راعشا ناودد

 یرارثار اسو یرثا مان رکنا قوش و یب هیفطا هرتز هپ نان فی رخو نیل مان |
 یرورعس هنتافو رد رضعمرازکر ب و«لوبقف راک داب ررب و رعتعم كن داع هلج

 ۵ دنا حب کت ه دحر اخ یسوص هنرداب یدیشابوش- مشی رات مو> سه

 -ندنوو ده هل رعاش

 FET رحو رسیدن یارب تروشم مگ ادع») ۱ ام

 ها هلاتفو ترح انسا ك ولين ی ھم یرکذ |



 : 7 تاوصو موخه دم دص رقم کوک رب ولي ۳۷۳۹ لارا

 ٠ تاعفدلاب وربتدللوا .تنطانب ءالکو مولعم هاب رحم كتلود ناضخ ره |

 | یی ردی هنلیعم هددت ر کس عز رادو الا یوقر الو ا بوئلوا تروشمدهع ۱

 | رادرزسیورا هبتعوتمه هنقوسرفس "یاس تاممهو نم رخو زرکسغ |
 | هنورل ایخدندنا هسارد ااضتفاوتک رح هنفرط هردا هنارابک س یی رکا |

 هنیرکنعرمب یودرا اعاد هنر وصچ لر هداتضم ردو هل بتسانمرب ۱

 یتحلوا تایضف ید هل رلتمج ریابسو تعغاع یلک دکر و تناستم |
 هع دلم نالا سفن ق تروصو هلر روصت یرلتزضح ےظعار دص

 رقم هزاتشآ رکسع هوجو هد هدأ شلوا تزوُسه تاتراریک | دد يه

 قىزدا مەھ ن دن لکل رک نشا وخ هل کشی دغا وا متن ذخا تې یکی ننشد
 ندنانتیعت لر هديا تنعلریسو تلا: ةصوصخ ره یتارفن هراک؛ قعیفح نکل

  تعقثم نویی رایت یو ال اندنایموب هلمخو راسو قلرادقارب وقلافاو |
 فیلکت دبظعا ردص بوب تلخ یرو نم لوق هیاهخاورنس ضرع ۱

 اول قرءهلوا رالاسهس یزایربضح مطعاردص راک زخا.هلب را تیعم ۱

  یودزامذههلاطا هلکلژپ,ورارف .دنعلوا تکر ح مولا ىلع هلفیرش |

 . عوشانررب هب راناج هزتباسو قور مدعم ندنجورخیرک ارادرس. |
 هب هزوک ذم عالق اضتقالایدلوارسا و نینعن رک اسع نکماام* دن راتیعمو

 لیامورواونا هیاملاراشم د یرلصوصخ یربلناتناغاو دادما ید |

 كلام وا هدنیکلرکنعرمم هیفوص ناک اک اشاب.دیشروخ نالوایسلاو |

 لی بودبامایق هبهبراحندشاب یکی تولهینور هناوقره كنهسورح |
  هعاشا یعب دلوا هدنتبن مایهقاو موج دن لززوا یرهعلق لیعاهساو |

 ۱ یرلنرمصح یظعاردص هدنرونم تکو دنح تواوا ارا قاقنا نرفاجاو |

 . تامهم *مدفانازبرفس بایرا راسوولقاجواو ارزو قرموا مرکارا دوز

 تکرح هیملابهلنا:یمرک ارادرس یودرا هدندم دنجو ثب ور ینامزاولو |
 ۱ تاکرادتفتصره هجوم نویامهطخ نالوا رودصف مش هدخ بیر ۱

 (هبرفس)

 ور یه رو < دن 2 0

 ۰ سست توس سس یاس تست اف تست نشست و و و وا



 دام | نیب ۱۳ موم WIFE قازا چلا نازل 1 ۱

 یدالوا رایسو لاسرا هعاطم |[

 همانتفد هدانئاو اضوضخ یراوطا ضع كناغا دو یشاب یاب ۱ ۱ .(نایناتسو رسلرع) ا

 ۱ هلعلوا یراب رم عبط میالم هاب یرادتفا مدع هطب رو طب نالوا تحاو ۱

 هصاخ قلیشاب یجشاتسب و لیکتولزرع ینوک ی عسب نوا كلوالاعب رهام

 ۱ یدنلوا لیوحم ه اما هلا دیع نالوا اغاکصخ ۱ ۱

 ( دیک تاهیجوت ضب ع وفو ) ِ
 سبنح فصلی هدیلع "یعسر قد رط هدننوک یعچ وا یرکب رو رص هام

 ندنسهرغ یتا هش تردیرکب هرداءاض تولو ع وقو یشام فک

 یسضاق ری هز| افناس هرزوا قلوا ربتعم لزرع ندنطبض موب و كعا طبق,
 ا هرهاف صم ءاضقو هبیدتفا دو دیسلا هداز یدنفاناعع ر ديالا

 ندنطبضموب كلذكو تعا طبض ند:-سهرغ یسهدعقلایذ هرؤك ڭم

 هدازاشابدیج لیلخ یسضاق هعیفر ضا وخاه اس هرزوا قلو ارته م یل ز عب

 ندنسهرغیناضهر هموقرم هنسرا ف ر مشک ءاضقو هن یدنفا فراماد رل

 هبیدفادیاعدج هداز یدنفا ها وا یس رام هنایلس هرز واكعا طض

 هرزوا: كا طط ندنسرع خیس دعا ید هرود نه دنسرمزا ءاصقو

 هر یدنفا دج دیسلا هدازاتشاب عاما یس ردم دیناعنس دن اوا ۱

 هاش *هلصوم هرزوآ كن طبض ندنسهرغ یمرح لشد زك: هبلق ءاضقو, ۱

 ءاضقوا هیدنفا انضر دج مداز یب وتء.یبیزدم نابطلس هشام ها

 تکرح هرزوا كجا طض نادنس هرغیلوالاعج ز شب رک دنسون یاربع |
 محرادبع دنساا هداز ا « علس یسردم هسورب رد هيز یخ هل |, ون اِ

 یذلرو هیجوت ن وړا, طخ او هیلع تراشااب تینا ۱

۱ 

 (راسو ارزو تانجو ضعب»
 تاه جوت رابسو ارزو تاوجوت ضعب هلی هفلتخم زاوا دوام

 ی سس توس HD ee یاس هوس فتح



 ۳۹۳۵5۹۹۹۳ فی ۱
 ۱ ها او ات غو ع وفود یطسو نام دو كنس عا

 ۱ اسا لب اه وق ءا ولو هی افتاد دیس طظ د اے ندنارم ر هلل طاع یس هیلو

 ٠ هدنس هظف اع لیعامسا هاش ات نط صم یلحرب زو قسار دص یسلاو رتساس

 ۱ هلک ڑک عرس راغ و و یدزووب حول هرزوا كالا ط.ط ام تولوا

 | كننرلتمضح مظعا ز دنض قا بولوا هدنس هد مع اشا ج یتلاناناعرف

 1 هات اس هرت چ یوکناتنا هل ارزو مقر هل وا یروعنح تق هر فن اس ةا

  ییوضتم لا هچوقاس اس هرو نم تلانانالوالعبوتلفرومأم هتعاقا

 | | یسلاونوطانا اقا اش تحاصرا صد ۵ رقو ۵ حو ر هاشاب یلعرب ز رو

 حوت زو یظداح ی < وطالاحو
 یدل وفي حو

 ایه 2 < یاغاز زد ت :)

 ۱ رفکت نان اچ کین او ون هک داناترقت یبورخ كلوا یودرا

 | هدنزهناخ هلاک د دنس نالسم و یمذ قاندعا مک | تویلشا هژابغط را رت رش

 ار اکمالا یا یرلهرتسوک شاب ندنراودق كناتسشو ناوسد هله چپ

 نانا روت هدنرهضیوزاب كاغا دم جاا لصراق نالوا یسافایز ى کدو

 ۲ و هام E چ باروغاملوبق وما وفا

 ۳ د لضاو دن طفل

 ۱ + شرو هد وص ie عرش تناجزا ترسم رابخا صعب د ورو)

 ۲ هدانناوب ندنرلو رط اشا دیشروخ یرکسعرس هنفوصو یسلاولنامور

 ۱ ولرم هلیت وتو ارغا کنول هسوز هک ز دص اق هیلا وتم تار رکن دادو زو

 یتجهلوت توق نسو درا هیفوص لاحد«. دد دلو یرلعوعم یک هدیآ

 | لااحد هالتسا یزالح نالوا یرلبولطء مدقانارب هلغلوا لاکشایپ
 ۱ | هییوص یردف ك نوا هدنظساوا تالوالاعیر میلی دا دوا كرهدا ۱

 / . نیصحو ببر هلنیفز 2 ز تفولیکو تراسخ ثار الرب گرو هاو

 (ىراکدلبا)



 د ص

 | یرلکدلیا تننما لیص 1وک ین تتم eer زودنا یرک لا
 ارز شاب لغان نداریم تدق دلوا چوم هلا رال کف رمل ۱

 ۱ باص تل ضف یستقم هيف وص دیصوتلا بسح جد هيلا یوه بودا نوع |
 قوا هرباخماب هلنا یدنفا نخ را دغ دیسلا باکلاو فیسلا عماج تاق داخو

 | نوع زالو فی نضع كنج هدنز ابن هل اب موس هکر ارزو وق وق |
 راشخا نضع هژوغیلو رارذ ند هلا یرادناتمج تخم یرتهرویراب |

 نوعا دز ود رمروغیل هرکص ندراکب و كن دق صع تقوا اکا |

 مات ها1 ناک هدن ها قلنا لاب بعص نکبل ید لو اربتسلو يف یراق ۱

 یتیدلواروتسم نمش د ردق كب یمرکب هدناوروغلنیتعو یظعرب هد هبق |
 هن رززواو تکر ج نعال ا تامععو رکسعرفاو هیلاراشم هلهلوا.دّومشم |

 هلغلو ا رثتاعلاب وولغاط یس هعب را بناوج روډ رمروغیل نکلبودناتلوص |
 ترهغ هک دحل هزیجو توط ر دق هعاشخا ندنشداوا نکم شا رول

 تولب راو رارکت نوک یس هنر ا یدیشعلوا تدوع ههاکمیخ هرکصو |

 یزوک كتالسا رکسع هرکص نكر دانم هنکنح یلئدت و بو رادقمرب ۱

 نالبتاعط ةثبال ند ورا هحرک هلی رقبا شب وروپ قافنا مدق كي بوق |
 راونعحز هد زا هت و نارق راد مزاع راد رک د ر مرذاو ندکنفتو توط |
 ربساو لتق یناکسو ریل و طرض هد مكب یروغیلید هتنلا رب دلوا ۱

 كنب اغا رانانو ندنرارب رح موهفم كن رلترضح هیلاراشم یزاکدلبا |
 یدلوا نایمالسا حازرشنا تغابو نابتسم ندنراررقت |

 ( تا جوت ضءبواب رد یتادومقلدبت ) ۱۱
 شکوژژا ان اداشاب ىلع یبهخرح ماتمکاق اقای نالوا ازدنادوبق ||
 هسدنه نیدراوص القا. لاف ص كسا بایسا .هلغلوا اع ترا ذم |

 اناد هاشنش مولعم یییدلوا التم هغو بویلسابموق هرزوا.همانانول ||

 | مشج كن راترضح اشان ایض نالوا هدنرادص زک نہ نیعراساوقوبور ||
 ۱ هالا ردنا نادورفید ند نیا ردصضرط 4 نوا اعوز «دیناعما ۱

 ی ی ی و ی ی و ی ی ی ی سس ی و سس اس سس سا و سد سی سس سو ست سا



 ۱ ایا نیدتشیدلوا اسعور یرلشقا نزران افرا نایت: ۱

 . هلرب رامکساو راصقتسا یهانتک ۱ تعفر هاجرب یک قانادویف كيبلازاشم |

 | ةلبصح هسرواوا هلمجو هنرهلیءاوب و ترادص دنسم صرح هبوپاءاد |
 | یشانندئاعوب هلغاوا بب ر ین یب دلوا كلاس متمو مزعم تقاطو ربص یب |

 2 aR وا هود بوص یررقت د تطاس ترو

 نوک, یجعچوا"ینرکی كرخالا عیب رهام نیفلوا را ت دج نول راول

 | هلیادارط هنسمرب رج یل هرازونا ع وف رهو بیکتتو لزع ندقلنادوبق
 | جالا قبعآ نادوقنالوا اوزناو تماقا روم أم هد دسورب بونلوا تذعت

 | * دنکنوررفا تنی رکش ( تس) یدلوااب رد نادومت اناث اشایدج

 یدزفاے ھارا یشابش واح د دهوق معمول و ( د: دک نورمبتفکز ا تەر فک

 | دچایدرفج یل :دنراد لوق یاسا اعاش ندرلیغاب یوبق توتلوا لزرع
 هدازاشاب ی نادرلیشاب یبومق یخالوهیفایشاب هلکبلبا التعا هی هبت ر لوا كب

 د2 تاهجوت هلی هد تم راوتهدرون  هاموی داوا ارس هکب ىلع

 ندنسهرع .یسهعحایذ ترد ییرکب ةسورب ءاضق بولوا ةتفايعوقو

 | یدیعح شان لع هداز ےک یسصاق واک افبایس هرزوا كیا طض

 | اهناسبوتلوا درج وت یوک یعجوا روډ زم دام هی دنفااضر یلعدیسلارب
 مالسالازےش الاح یدنفایجر د ر هداز كنم ۳۹ رج یسضاعبهسور

 | ام قاچ دلوا یججر كابتشا هدنرهنایم بوازا و یو

 | یدلروب تارفقحتاعر هل هلتس هیأت هر کم هم ینوک ی یک انوا كرود ره

 ۱ قلوا فرصم ندسهرغ ین ید هنگ دم هر هدموق ر مول و

 | هسورپ هيیدنفا هللارون دخرعم هداراشاب لیلخ یسضاق هطاخاه.اسهرزوا

 . یلج یاصخ هات هلباح راخ ءادتا هماف ءاض فو یداروسب هج وت یس باب

 | ذیل! یسلتغ» هنفوض نالوا ناکمالا ناک لی دیته بّولوا یسردنل
 | ینهدلوا لوبح هرزوآ دامج باک ماکحا كناضق دياز یدنفا نجیرادبع
 ۱ ههفان وب «+میانپ نملودو نيد تامادخ هجا ضف یس هين تیالص



(ce) 
 ۱ اسم یکیدایازار هد لا مه داو مزمن ۳11 73 ۳ 1

 "رع ترد یمرک زویکنا كم وشا نا نوبة چم |

 ap: RESEN E هود را هنس ن دحز

 تب انعو هیحسوت روت رع ص3 E كرخالا من رهامقرهلوا

 . .یدلرویب

 ۱ دو رکص ندرلند وع كااص> ر هرزوایمد داوا بز هدیه ی رفع

 نییعُ هليا تام غو رکن ع ول اک هخ رزوا لارا یکسروزود لاشرامدلف

 تارب رګ هعطفرب هنوک ددو دش هد ما ءادتا ه رکصت دک دابا مارا

 ۱ هدقدنلوا لایععتسا هب هماناوح "هداعا ندنژرغا هربج و توطو لاسرا

 | هلصاف البو راص> راداماراد ارهنوار ییدموس رم هملق هرزوا یر:دعاف

 | ةارغ نالو اه نصحم راب لبا رادتنا هقیضتو رصخ هایسا حنا یازاتشنآ
 | اصونصخ تیودیارادنقا یورمن فرصهد هدا *هلماعم ید ریس دال
 | یربکرش نادیمد مو یرلد هد رش هدنناذ اغادجازال یرظان لازا
 | یربمنو میمرت كنم زالحم نالوا راد هنخر کتهعلق راسهنو لیلا هلتفلوا

 | كني رلتدالسو قوش هلناک رولوا ةارغ شتر ج لتهعلق نیظذحهسعو
 ردفز ویشد دووە دەلو نوردو مادداو یعس هدنناب یرفوئو دیدی

 یزوک كم السا رکسعلرهدیک هلکلبا ماود هزاد ره هکتنح ر دق نوک ی مرکب أ

 ۱ رادعمزرب هلعوحو نوش دنعهد راهنو لیلراوسو هداب بوشللا هکنح

 لورو ا دېش یورجو راسنفرک ءرسادیف یییرلضء و لتف قب رکسع
 ۱ راربا ید هل ص اف لب هرژوا لاو و راز 5 هدشنورد دولق تولوډ

 زا هد هعاف | ی ليذا ۵ مر یافا نوکرب ۵ هدا ندنراک دابا



 ج

  TKویراوساو هدانب  TETكشدروباطبوقیج |

 ندفرظ نکسد تودنا تعامههو یرماد راملنا هژلوصوآ مو هش رزوآ | 1

 رکسع نکا شازتسوک تالت لک قحا العا هد هلفادمو هلناقم ید |
 هوجولان ھ امحو ندادعا دن ران تالا تلق غم ناهه رب رهن "نشو مالسا

 ۱ تعاج دام ردق دی تورعات ندا تفو قرهیلوا نادرکور

 | تام ضعب و بوط جاقرب هد هکر عم نادیمو نالعاو زارا یناینامع
 | نانعفطع رفطظمو مغم هیدعاق قرلوا رفظو بصغ سّسد هیءراس
 | نشد اختاه مش کهدنناوا ةب زاسحم ردق تعاس کلب واو زابدانا
 رم نحن یا ناوارف ناکد نم نالوا راز راک نا دیم هدانفا ندتفرظ
 | ندناضق منو مابخازعا وران دتیلوفط مانا هلغلوا.مهداز هلباق رفق

 | هلغلوا ید ندناه* بونلود ین لارا هدانا لوا یدنفا مهد اهدا ن هنا

 تعیسو یویمشبب هنا رع نارماد و ٽيم هدروک ذم كن هلان دحل وم ها رغ ۱

 | نایعالشا ناب راوس نوک ی س ها ن دنغیدلوا شا تعقر هفرطیکیهاک

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ ها دعا بناج كمالسا رکسعیدعایدلوانآننراد مزاع ادیمش كلرهدنا

 | لاعشا یلاتفو برخ شنا هلب وب تعاسزکس قرەلوا تجوم,یرزضرفاو
 ۱ یزالوا لاشفاو دوع نانع قطع هر دعلق نیمح ةداشکر هرکصن كك دلما

 ۱ هربجذ نالا كن رک اسع هبلع تلود اصوصخ تولوا لازا رد ,ترعح

 | لاستقو كنج بنك دیقم هر جلان یراکنچ هعلق هدقدلوا لمکع,یتاممعو
 | هیهسلفراوج هذههلاخا یشاتندفلوا لایخو رطاضزد هموق رم لازبحو
 زاّرصا تدمر هدقضت و مصح ند هقابسعو دمو رادعمزب د وخاب ترهت

  ارظن هنشهدوخوم تو لردك هع ثب ندنفب دلوا لا زعاالابصحتو

 | نوک ب زکسع هصک ل وا ناتھ دل ؤا نانخا بلغا یاد تع ره تو

 ۱ ندنژلف دءهلو ناشدو مان ندنمسد بوراو زد هب هف اس تعاس تردج وا

 | قاتم صد و رداخزار و بوطحاقرب هدام قحاو تد وع هعلق ورىك

 أ یدلوا تداعسز د لصاو , ى ئر دلم ند ةد زس نورد

 )€ وقو)



 اور تانراتامیجوتعوقو) د 3
 نوا ین نیل نها مو نیدعاق مرزا دیلع تاود ناپ با ۱
 اتمظعترادصهدنبدرغ كنياوالایداج هام بولوبع وقوتاهیجوت |
 قتلاکو هییدنفافیفع مهارباهلیقاخا لاکو لوا ةحمانزور تلا دم
 لوا باج هی یدنفا باغ خر صتم قمدخ تسانز هیجو هبیدنفا ابص

 زورندچواقباهدنسهدنعیدننفا فراعیلاک و تساررواقبا هلیقاایلاکو |

 ندخمودیحونهن ید فادح و نیا دج قیاس یتیما رفد هنر و رح |

 هکب فی ذع لا دع ی یااکوانشا ییا فور نوما دج یکلیچ هغطاعم

 هجون هبیدنفا ئش یااکو ابا هب یوا یی« ایج اف سش هیجوت |
 یرادهسنیکس زقلاک و اقنا هی یدنفا هلن طعدحش دیسیباک كيا ب۲ ۱

 یدال! یلاک و ینامارمفد یخارا درتفد لوا ئش هیج ون هبیدنفا باص |

 مراص مهارپ | قیاس لوس هفباخب ناکام یلاکو انا هییدنفا بغار دج ۱

 هبیدنفافراع نالا سرلیکو اتقباس ینامارتفدو هیچوت هب ید 0
 هبیدنفاادیا دبع یت اک ی :REP نزوة نوا لر رام

 یکلیح هلبا۶+یراوسهیحوت هب ید: ادا یخ ثلاث قش اات لاکو اقا

 هیجوا ا: هئ دنفا ناچ کی لاکو هجون افاحا 4ك فور لاعردص "ییوتکم ۱

 رادرتفد قلیجافوقوم هیجون هب یدنفا عیجش ییاوص م مه ظفاح باک ها هایس |
 را درنفد یکلیچ.زک ذب هناکلام هیچ وناقاخ ا هی دنفآ فنیود یني اواکم ۱

 هکب ماع یناکر ا دعس یتلاکو دیجون قالا هبیدنفا :فرام یرادهسک |
 قالب هبیدنقا هلا ءا طع دیس یناک ادت یکلیج هل باقم هدابب هبچون |

 ئسشاپباصف نوبانش یودرا هعفدوب یکلیج هعطاطم نیمرح هیچوت |
 باك رایچ هیچ هیجوت هییدنفا نرح قباس ل صج سيرف نالوا بلصن |
 اتص یکن یدنفا یطصم یل الو اقا ا هب ی ده ایج دم تاغ شب الاح |

 روکشلا دنعو اقاحا هک شدی یدما باک رایج وط هیج و هلاکو هب یدنفا ۸

 هب یدنفا فتم ون یرشد و ونکع ق رای >4 عبوطو هلاکو هر ید: وا



CARD 

 ادخن ک الاح یکالیحب هعط اهم سوسو لاک وب یدفا دا هارو قالا
 | الا باک نیم نایعخولع لاک و هبیدنفا قد اص و اقا هیی دنفا هل اءاطع

 رادسبنایعف ولعو قباک نیعاب رغ هیجو اف اطا هکب فژرلاعر دص"ییوتنکم

 هب دنا دعسا دع ندنسافلخ یدما کليحمرک دن هعلق وغ و قباک

 یلاکو هب یدنفا مان لاصندنسافلخ ی وتکعیکلجهرک ذت هعلق كحبوک ۱

 وتکم یکلیح هعطاعمرلصاح هب یدندا لاصق رمصتم هنتلانصا افا

 ساب هکب دهاخ نادنساهلخ یدمانلاکو 4 یدندا هان نال ندسافلخ

 دجحا یهایس لاکو هنیدنفا یضیف ندنسافلخ یوتکم تا: هحطاعم

 تالش راته یدنفانیم اد دیس فرصت ام دعم قنامان وری دعاک + یدنفا

 یتبوبق الرق قاغا هیدنفادجنایباح ینکو اده بناک ءافلخرتس
 هک جلع قرضتم هتلاصا اهناس یلاکو هکبناعلس هداز لتا وا ندرلیشا

 ی وطهیخود هباغا نجاد دع قیاس یلاکو اقا هاغانامع قلیش ابیجبهبج

 بوط یخو هیاغا دجا یسا دک یرلقابوا یراکواقبا هدنلح قایشاب
 حولا اغا مهار ا یا دک یرافاجوا یلاکو اقا هدنرب قلیشایب هنر
 هاتلاصااق اسوافاطا هاعارک اش یاب راد هد رخ الاخ یمالوققاشات هب رج

 ضوباهدنرو رم زوردنجو یدنلوا هیحوت هلاکو هاغا دمج فرصتم
 داو هرزوا كلا طض هلبا ست قتلنا هنردا هلغاوایتسد ارزو تاهیجوت
 قابا تلح نالوا هدتسهدهع مظعاردص ابلاحو هیاشاپ لیلخ یزو
 .هزاسات یرورس دخنانلوابص» یسجەخ رح نواه یو د را هرکضن دن ول

 نىس اسس ۰ ج ڪيا اغلا ا۹ تته هملته لتس تا ا ق ا ت س د ا ها اس هاا ها ااا تاالق س

 ۱ یکلیحم روس لوق هطرواهاشاتدوج- د: دازاشاپ هاژا لص یلاباهفر

 دونرا هیاشاب مار ر زو هلکل رکسعرس یناج قرش مورضراو هل.ط ا

 || هیاشاب رهاط در زو هداز اشاب ر ھارا رب زو یغاصس یس هی ردنکشا

 ar ندنارههرمم یاس هدکنن هلیط د كلا مادقا هنس هظفاحم

 | یخ ها کوکرب الاح یغا چ“ یارمسقا هلترازو هبئر هیاش اب لع را دیس

 | هیاشاب ا زو نادو قاناس ینا هیالع هباشاپنیدلالع ندنامریم

 (دنوک )



 ۲ ۱ ) ۲۰٩

 | هدازاشان دم نک اسهدموطاب ندنرایبشابیبومت لاع:اکر د اھ هیلو ک |

 ۱ : یدلروب هیحوت هلیطرش ینهظفاحت یسذعلق هکننیما |

 (ودرا "صاف تص: ) ۱

 یذاج ترد یرکب زویکنا یساضق نوبامه یودرا هلسهیاب لوپناتسا |
 | عایهیسضاق هرونم هنیدم اقباس هرزوا ڭغا طض ندنفصنم كنسسلوالا |

 بوئلوا هیجوت نتوک یش كموق رم هام هبیدنفا نطصم جالا هداز |
 معاع طصم هداز یدنوا یکم یسضاق لوبنان االاح هدروب زه موب

 هن ةنایص ن دم دقت هلیایمالس الا رحش یآ رو ةمرج هن رلتیمو دخ هبیدنوا» |

 یدنرویب هیجوت یس هیاپلوپناتسا |
 (یکوکر ببناجزا تد: اغ ترس ەربخ دورو)

 | كن رک اسع یکی دلی ا بینر لوق چ وا لاشرام داف هرزوا ید دلو ار ذمشراذک |

 | تاوداروب رهرول اط هلک ارس هنن رزوا یس هعلق کوکر هدانشاوب لوفر

 تلصو مایخ برض دل مات یرلغاب هاد هدنسلاوح کوک رب هل ا دن سه |

 | هداشابنیدلالع طفاحم یجد هساشایا تل هقیصتو سصح ین هعلقو |

 | كناغاقاش وب ینایعاقحهورهعشد ندنکن دللاتراسحو تار و دهاشم

 | هدک دلبا تب ورد یکی دنا ترداس هتاعاو دادما هبهرود نم هلق

 | راد قمر هلکغا تسارف ینجهلوا یک یکتج لیاربا یخد كنهداموپ |

 | تداعسرد لصاو یربخیکیدلباتع>روتدوع هی ورک هرکصفادکنج

 یدلوا |
 (باکر ماقمتاقبص ) ۱

 برقم E رح ند هناتسا هلن وامه یودرا كع راترضح مظعار دص

 ۱ یسلوام اقمع اف كناشاب نسحاقا قیسام اتمعاقو یساغایرح ۳۹ لاعءاکردو

 اقماق نونامه ا ری وکی عن وا كنلوالایداچج ءام دلدل وا بوصتسه

 ۱ یداروب بصا

 هوس دی دعوت جار > او لرعاعسا صارخ ندما)

 ارک ذ نود ارفس فانتا 4 صد قیفص رحم هحورب اجورو او نوچ



 یر دست هد تعراسعو تفد هدرابانلوا هن راترضح مظعا ردص ۱

 | لاحرتو تکر ح را لاععتساو لاوخ اراذل ةمزال لامکتسا لب زام زوي دیک ات |

 )ا (

 یداجج نکا پواوا روبح هلدوعو تەجر ندنرارزوا کوکر و لارا
 یس هعاقلیععسا هعساضتتعربخ نالوادزاو هدننوک ی جد ردن وا كنیاوالا

 لازمجر و روفغ بر تاشم هت با و لاح ده هلغاوار و صع ورین د زوار دنح
 | رهنیسودرا لاشرامدلفو رومأم هتم دو ندنف رط لاشرامدافیخد
 | ةا ورب كل هنوط ندنرلدجم هىا هلرلتمالعوب هلکعا ترق هنهنوط
 ۱ ادعام یاب یخ روهشق و دزناز هدیااوطوا جد یکجەدىا رؤ رع

 a کالا وتا« راسو هراخ هیح و کمک هثسافشا واب رص جد ندو رط ر

 ۱ نگر اک دانا قاسعفا دبولرک ی سد نو ولة هدقلارا راموس رعو دادما
 ۱ یراق داوا نایغط ورم نا ةه رار ر دق ۸تنلاوخ هرق وصونالع ءداتناوب

 | ندهیلاوتع تارت رڪ نالوا دراو ندنرافرط اشاب ديشروخ رکسعرس

 ۲ دعا ارتش SS sa ندشلام یر كادوا ناک

 ۱ یرکسعرسیناحق رش جد ید داوا هدنتبن كع موه هن رابناجصراقو
 ویدخ مولعم هرضاح لاوحا و یشانندتعوا نالعاو رابخا ندنفرط

 | یودرا رکو مدقا ماها هننا دحرمس یبناج قرش رک هلغلوا ناینامج
 ۱ ندنراهناهاش فرط ۳ هغی دلوا مرلاو ها ییورخ مدقانارب كنونامه

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
 ۱ یودرا هدزور دنح هلع وا دیو ید دیلعت نام دبن م یناکما قر هل وا

 ۱ مدق سر ہد تھک هعاشا یکحهدا تکرح هنسا رک اشا دواد كوا

 | یلاعباب یتوک یتا نوا كروب ره هام نیغلوا مزال یجارخا ع وت هرزوا |
 یاد یزالاسهبس ع ول نالوا روڪص ص ورند هک دوم ھو لیس هجا ۱

 راذکه جاوب ناوید هل ای الا بن رم هرزواهدعاق دل اهصتساافا یمطعار لص

 رادان ع ول ر ع نالوا مش هد ھم بوراو دنسا ره اشاب دواد و

 زفس راسو وافاحوا اموع هرک صن دنرلک دلی ارا دم یزورف عانوا اضف ۰

 (ر)



) ۲۲۱۱ ( 

 | هبصن هتبرار وار جد ییمالعاو مایخ كت ماس لاجرو تاود ناکرارب
 یدناوا ترشامع |

 ۱ (اشا دواد یارعګب رکسم رک ارادرمستکرج) 1

 | مالسال حشو مظار.دصینوکس یجخ یکایک كنيلوالایداجب .ام
 | یتداعس ءاولیراترضح هیلاراشم هرکصن دنرلق دلواتاطلس باکر فرس+ |
 | دتسا رک اشاندوادو تدوع ندنونامهیارمس لرهدبا یربغ شود بز |

 | رخو یریهکب یتوک دحا یبع!یمرکیو رب دابا تع رع هلبایالا بت رع |
 | راسویج رعبوطو یبەبجو یجوط هدد موب نالوا هرخالایداج |

 | زاب دلیاتضمنوتکر > هروب زم یارک هلی را الا كلذک هب رک ع فونص |
 ۱ (یدنفادشاركحوکو یدنفا لعیورودو یدنفا جج نیما لتف (

 یحاق هدعن را ق لا اشاب نهار هرژوا یاد النا كلب هم دنشیکا امد ۱

 ر رک زوم آلات اقای نانا اور هتل نولک دی ا اب |
 ح هان فسوب یما نه ناطاس ءدلاو دموح ماه دهی دنفا لع یورو |

 ندنکندلیا رب دکور مت یرارباس هلربریشکت نمط هل لیصحت ملات قاع
 ید نن راترضح یظعار دص هدنساسشا یرادرادصیالوا هد د ادعام ۱

 ندیلاعر دص فرط هعفدوب ندنش ذلوا شابا ریکلد هلءاضوا ضعت |

 هح یراضعب ندنسابحاوابرقا كهملایمومقر هنلوا لامعتسا لیلا فراط)

 | ارغا و قب وشت هجورخ هرهاظ با تاک یواح نی طاو قوت بولو | باج |
 هظحالم ی هعیقد وډ هنس قهالبو قج- چد داوا لوب یځدلوا. دق هل وا

 | هدعب رادتفا "ءرمص عا ضا هیاهصخدیدانص تشحومفدالوا بویمهدیا |[
 هدنفح عقاولا ین یکی دلبارامظتسا ایاعحببهلبارارتغا هنلافخا كم طعا ردص |

 رابرهش تربضح عبط راربغا ثءاب صوصخوب هلغاوا طع تمر |
 تاودورادتادوحشدوخ هتلودروما هر ادم تویهروط كنهن نکیشلوا ۱

 همش ردحاتح دتففاوم هعبار دفع تبلا هل راباتج نويل ویا هذه لا هماع

 ندلخجا یی دلبارا نجا یس د هنع دن رارب رفت ضعب هدنقاسردنمالاهراج |



) ۲۱۲ ( 

 رک قا نوللوا باج ه لاع باب هاکغ ااضتقا یی د ند هیلعباتسا كلت دم“
 یرلعلوب هد هلاتتسا هدناواوب هن ر یدنوا فراع هداز ییافرع دنن زاغوب

 ارسا و لاگت را هنفرط یناغوب لوبلک لع نیا لر هلد ردساتمان
 زا رف هع دةم ند هعدو "هلی هرژوا یک دنا راذک یرکذ كل ذک یت دنلوا

 زوردنح هلغلوا هملع ر + یدنف مهم ندیارارف هدنساهتخا لع نالا یاو

 دن یساقتخا لح یم هقناسلاعفا صعبندهطعاردص فر ط هدنرو رک

 نیبط یرک هش دخ باقو قیفح قرنلوا را کتا ءرزوا روک ذم قايس
 هرزوا دع ود ع نروص هن قر هناق قد رطهنارا ضعب هنسودنکو قولو

 هتد اح 4 | هلع دیعاوم دهن امن :رک ص ن دق دنلواا رغاو ثح هحورخ هرهاط

 كنم دف | ىلع بولب رر دلا هاقهرزو اه هجو هیا منا یا ديادبلا نه هد وعم

 رز وبر دبا ماو ضرع ه هلاک وام فرشا فرط ید یدک هر رقد وعم
 لد هاصخ د د اتص: اةتخ ا یانثااصو صخ بویلوا هدنرلاحو د نک الاخ

 هل و!بودیا تینا لیص  یضم ام یضم بج وم راب وک هر تر دق ن دقن
 نکن ارلغلوا لقتسم بسم امطعداوم هوو وارتحا هرامطتسا دو ګد وخ
 لااا هنغابوا یرصکب یندیدعش یکی رافتقا هیاشاب را دلع اهدقم
 بجا و ءان تناحنالوا یرخا ناصنعاب هکلب واند نعالسه اع رس

 ن زسکعا ۱تا هل صحت ادعا نتاج و وعع نيصح نصح كنادتفالا

 یهاشداببضغالرح هلتروصرلب لب اافتخا واز رت هلااتعا هراراس
 یوا tr هاک عا اعدتساواهنا قیرلءادعا هعطاق *هدارا هلتارسدرولوا

 هدساتنا ج و رخ هاشا دواد یا خعض ثئیمرک | رادرن یودرا

 هدنفالخ ام بعد اعلا بر تک اب ودان رف هدو یا مک نات لاد هدنسدجخ موی
 هاکرازاب یسناک دز ه امرش اهونحم لر هدا دادعسا نادمو ییددلوا

 هدنراص>زاغوب هعج مو یس ةر اد ی دنفا لع یدناوا حه ندیتسه
 یودرا هدنعا هک اشا دواد یوطههرس هدتسمود ینادرو ها لو

 یاده اقباسویدلف لاسرا هية اع هناتسا ندنا ۹ وا لاصبا هزودامش ۱

 ( ردص)



۲۱۳ ( 

 | یکیدلباراذک یرک ذاداتتساهیاشاب لیعیدرس هدرانلاییدلوا یاعردص |

 | دشار كجوک ناتلوا نیا هراصح هرق نبع هتک ر حاضر فالخ هرزوا |

 | رسجد كنا هدعوخ ره موا هلدَحاوا مادداو لتقف هدانناود جد یدنفا ۱

 یدلوامانا هاکنرعع وضوء عو طم |

 (ایشاپ یانو اشا یییدخ رح بن ) ۱
 ۱ لناشاب رورسنالب روم دیحوت قلابا باج هنسهدمع هل رازو هز اب رک |

 | لصالاینو نیب زت عام شود هل تلخ ینايجهخرج نویامهیودرا |
 | یچ وعم نالوا یسامزارعاو ساک هنس نک هلو ندینظعاردیص ع ابتا |

 قریلوا بصنم شا یس نم رج هلیسمبتر ی لنا اف یا یچیروک |

 یدناوانیمنو بصن یعثانوق هنوبایودرا |
 (قیاسردص تافوربخ دورو )

 شع یباسردص نالوا اوزنا ن نک لو غیب هرزاولا ع وف رم هدنسهطا زقاس |
 سفن ر خا نزروشهدرانئاوپ هلغاوا ال۰ هوه ض مم ورب دما زار ساب |

 ییعسب یمرک كنياوالا یذاج ءام یربخ یکی دلبا اش لاع تلحر قرەلوا |
 یداواایلع هتعلصاو هدننوک

 (یدنفا قار طاطصربمزا هاضق هجوت) ۱
 اغاربهش هلکع د هدازاساب تاغاقرب,زا ءاضق هرزوا ینددنلوارب رحاماعم |

 كغ اطیض ندنسهرغیس ها یذ نردیمرکب هکبدج | دیسهدازاشاب د |

 هحرد هدتهافسو لماک هدنلامج هيلا یوم نکلی دیش وا هیحوت هرزوا |

 فرطکودیا ند همزال یصوصخ یطض هلا هلغاوا لصاو هخوسر |

 ۱ هتبلا ردع صاف هڪ دناوا رابخاو دیک ان هنیودک ندیمالسالاحش ۱

 ندولفاجوا بم هنغبداوا هدازاما ادعام ندنرارصا هد مردك سْعلا

 | مولعم یکیدردنا اجراب ریا یب یال ال حش بناج هلیا الا هرایضیب
 | بونلوا الجاو نت یسو دنک و اغلا و عفر یصنم هدقدلوا اورتامرف وی دح

 ۱ Caza الخ نانلوب دنع بنل لب ۱ !دیردوب نم داف نالوا لات



CTE 

 ۱ قاب رادنسودنکل رعلا لوا یشدعم هلغلروس هح ود هدرلاناود ه یدنفاعار

 ۱ دیس قیاس هدنرو ر ن لع ناو یدلروت اطعا یروشدم هلرطرش قلوا

 یدالوا هج وا یس اط فن سادق هب و دنک تولوا ودعكدجا

 (قیاسنیما تافو تروصو هناسر نیمالی دن )
 ۱ هعتما رک ۱ ناس نالوا قیغا هاسرب تولوا ندنرلشاب یی وق اع هاکرد

 ۱ (ایومعلق) ندنعون ةعاهنلا مارواهدنمادفارپ مدة اغا نسح یکینالس يما

 | هلەجخو باج ییاسرو دوءابط یخ د هبلا یهومبولوا ادیب نابج رو واربع
 ۱ یک ۱ رانا وا اطار وزیند د هرب هکنوح ةدودلوأ اود ورال هد وج |

 ۱ تاع هل دساف ضرغ دنسم دات او ظفح شان ندنراتفایلو تفاذح مدع

 1 ند داوم نال#ا یرلت روم یا كتوم هلن رلاوا ا ه لس و تاقرتسا

 عاونا نوعا بص م رة ۵ رو دنکق جاو تعارفو د فک هیلکلا ۱

 | زا دقمرصودض> اب واطا حالطصا حاقرب و تلامحرتس هلئدیکمو هلیح ||
 | راکول اجرنالوا یلفخ هلکلا ندبطنف هلکنا تودیارب زا کنرف ظافلا
 ۱ نادنرشدت تواوا تباتط باب را سزاظهاراکرخا لر هدیارود یاویا كنلود

 | كعاتاامج تسدرد ادار فهیم عا هاشنهش نادناخ هطاععو یلاعح ور
: ۲ 2 

 أ ۳ هریک و ناجا یاسا هدم اوا ئرلشن ورکفادعام ندئسوه

 | تاع كلاع ندنزلک دمه دنا تاعر اعط هصوصخ وب یشانندنراتردق

 | قرص تدع رفاور هدهالسالها صضوصخات بولاق دالا هلمج یبابط

 | شوا تقاذخ بنر لئان هلر:دیاتمه هبط اع ليضع هلتفشمو لامورع

 | ناک رش ضعب هدننامز یدنفا ناسم ابطا شر هسابارومظبلبظرب
 | یلاعاوتاغیلآدو یلاوفاویار هل راجا دع بیقر هود نکا یک ینیداوا
 | رادعا ربع و مذ رسا ر اکو لاحر نایلوا رادربخ الصا نادبطلع

 | قوا ىلع هللتق لیصاح كزهدا داتا تازتفمو برات عاوئاو
 قلر رهو راّشعا تسد ظاسیتراناو تاذ هل راعظا توادع ه دنس ه>رد

 | رد هیج دیا رامرا توو هیالاب لردیا راحو د هتراقخو ترور هنوکو |



 ۱ نالواراعقاو تو روصیف ناههنانرانامزوب ند راک داک هدیا راربصا ۱

)۲۳۱۵ ۱ 

 زارمصا ببس هةل و ى“ اطا مالسا لها رەد: ک ها دسافم و ۵ اه رش ۳9

 دارج هژغلوا راکشاهر رکاب هب هلج یی دلوارامت او راعتفاتجومو | ۱

 قلهجاوخ کلا هدنس هاته طے هایلش یا تریلوا راکسوه هللح نف 1

 هرم ی صعا هل وعم رداتعاو قدر هودظو یکلنشطهلاخ راع و هنس ةفظو 1

 راشعایب و ل وشام یرلولتفا دجانرمآ اردا تابثاو رک هیت هلخ یت راهش 0

 یرابلکد ید دح تطهد هدناععتالام نویلاق هتک هوشو ندرلم دا لاطب و

 نامزرب هلغماماق دحارب جه رولیب هذا سا ردنو میلعت ن وسلوا يع بط

 هییطتطدف داب نالوا راصماو د الب رک | رویم هعفدلوا یمانطا

 ببط لهاجیالارب یستنو نوبد افرا نامو یه و تاور خم ناه لانا

 تاج | صعب نانلوب ار دان هد هر وب نه دلب یخ د ندهرناس لام بوق ةر الا
 .هلافزس او مذ كلذک ك هءوس مع یالهح ی دلرلح ار > و بانط تقا ذبح

 اب وک ل La نو كر هند رد دن م ناافو رد#» لم كي بلبطنالف راكلادنع

 هللا راتفک توز ةروك فضا قداطم هر اکا حاز ھ نکل ناو هی

 چ و حالم اسیخدیزارب وراک معاف |

EY ۱بدر لب  E Eهلس  E 

 یدنوا یاب مکح تا ۲ درب یکی هتسا؛تویک یفاملق روع” هدلوتناستسا ۱

 تفایق ناراک دان نالوا ناست کرد زکه نوجا ناک درب هلیسهزک دن |

 | راذلغس كج اقر هد هسدارلوا مج” یرلوا نارا سورف هرفط هلا ابطا

 بط هلوفم وب و یراک دلب | اراک و تنص ر هلبا ما دعا و فالتا یراکو :

 یک ینییدلواهدراندشن هید اب دب هسی ان دةم و راباصق «دننروصحارجو

 به ین دلوا هد < ولوو نامجر ەلە وجۆاغتك البارز جال وک



( ۲۱۰ ) 

 مقومو یداوهوبا كل وناتسا یر نود اح رهام هلع ءا رد راکسا 0

 ند هن وک ضراوعهدنا نکل بواوا الا هالا ذباف سافصوقوذ و هری بهو |

 لج ید یر وقل رح یر وا وونوعاطیرب ردراو باص هع وچ وا |
 اعاد یرادلقمو فا ز كبط 3 شاافزمس رع هب و مقاولا فش ع در دابطا ۱

 هح رف كناغانس> هراعب ید هعفدوب یک یراک دلبا انفا یسوفن ردقوب |
 لر هدیا اهانرایتاسا حاز باصق جراخندح رجت و ے شن دعاوق هاب

 هلغلوا انا رساع هراب لردک و اد تنوفع تروص ید هد هج رف ءنچا |

 اغذبو مابتلا تروص بولوا شاعتراو لازره یالتبءو شارف بسا ضب ی
 هدم قوح یک همان تص و هلءاک نرذدق هلس هل وب تمعالس و ادات

 ا نار تا هناسرت زو.ا هسیا هداتناوب وا دب وه یحملوا جاتحم س <
 اطا قلوا ل وزرع» اما نسح جالعال هلل وا الت و مولعم ینیدلوا ۱

 تلا قش اقباس ینوکی ا یمرکب كنيلوالا یذاجج هام هی رب ندننکی دلبا |
 اغا نسح هلا ومو یدلوا اور هدناما هئاسرت یدنداز .رع دج |یرادرنفد ۱

 موج رع (هججرت) یدلیااقن راد مرعینوک ی غیا كنارخ الایذاجج هام |
 رایشوهودیشر هدنناد و راسو تور ب>اصیولوا یکنالسالساو الصا ۱

 لععو نادراک مالا سان فور هداسنک و ود وخ راذکراکو لاک و ۱

 أ هدرلحتصعو تم دخ ید داواروم امو یدبا نابج و ززن تاغ ن دکل 1 ۱

 emam و تحت خیس rear سست

 | كتيرومأم ناه بول وا هدنددص تعفءرحو تواخرو لسک اعطق |
 | راکرباد هداتسو دادرنکا یدنا یا رمو رظن طم یمامناو تيش ۱
 | دنسودنک اضم رومااب وک هکندیا راویاصخ و لاح بم رغرب هدهلراذک |

 | دمدخ هماع ندنسرادا بولواراوشدردقنره مارب هلوعموب هلخاوارته-# |

 | هلترشابم ان دایموس سرما موق رم یاغا هدرا هساواردیارامظا رک تاو د ۱

 | هیلع ءان یدیاردیا معو لاک | تتاعشالب و یظنتو تب ور ءاوند هجورپ
 تردج وایک یراتناماان و ل رکو حط و ایشاب باصق هنس. دمع یهاک

 (تمدح)



 یب ر ره قرهیلوا یسدلو ررض هدحاود فو قردیمعیچ یدادصو ۱

 هلغاوا كلام هراسذغ هام نی یدا ردبا هرادا هرزوا هاو د هنادیقال |

 ساسحاربفوت هلر لاتسا هنتراج یدک ه لبا یش هوجویجد ندفرظرب |

 یە ره ل اوما 2 هی رباسو رادزنف د هدنام دخ ید دلوا رومأم بوح الاه ۱

 یکشنمو نونم ینصع نادععاو قاود 2 لاب وكلرەگا ربع ا اع طق ۱

 هسکارب تاقوالانمانقو ندنسهسک ودافرسصمو دارا هرادا كر:دیا
 روما هعساضتعم یسهبناذ ثبام لصاما یدیارغآ ید فاتوررمض |

 ه هيلع تلود یدوحو هداتش حلا صم قاعت» 4 اکر زاب و اطعاودحا

 ن دتیافک هلکعا رومظ یسهمشک ت الع یدیامسلا بنجع لءاعرب مزا ۱

 هیلیخ ۾ هی رفس مزاول هرزوا ثلود "هدعاق ءاغالا دعب هنس هرو دیزا

 اور یتیبدلوا مقان هر هيلع تاود یاعو تاج هوا اور یدادما ۱

 یدلوا |

 ( نابدایپ شب ناب ریهکب نایفط)
 یی رل؛داع یکسا یر عاساط یرمکب ضع نی کرا چلو هداشاوب

 قارصو فانصاو ارا هقوس لها لاو بصغالع تؤودنا ارجاندیکب |

 لاون هسک كرهدا باوئاو د وعند 1 هلکلرک رش نداینغا ضعب راسو |
 زالوا هدیشک هریعت هلصوح ییصاح راب دلباالما رهایح یاکو بارش ۱

 عبط هلیار رکن یب رغ راوطاو هی لاعفا هنوک ره نوک ره هد هبت رم ۱
 هدنرنابصع تاقوا ام دقم نکبودیارم-یجد تاقر ندراو د:ک ینودام*

 یریکفرط فانصا اصوصخ یر رش ناکس رنک !نالوا اشا نواعم ۱

 هکر دوب قح هلیسهیبرت یسشاک ولبدنول قرهلوا تالاومو تناع تافاک+
 هلی دبع هت كماقتنا ندنلوق قح (تد ) راب دلار دکتو بی دان لزوک یب |
 یدعت تسد جا (روناص یدتیا دبع یا یتدا ع نیلب# رولا |
 ساب ندنسوبق یراهلاخ كناد ماو ناو ند-تفوخ یرابطاست و ۱



EN ۱یرب ره ها كاباعر وک اا ناکم ۳ هزو> نورب  
 نورد و د واټس ایلک یرال ترک | كرازاب و قاوسا هلغلوا نام هدهشوکرب

 | كن ردلوهزاهب و قشیدلوا دوةفم تاما لکنم ماراو نما هد هناتسا |
 | نوجم راد عجیلوج بواوا رابظنا یاشک ممشج هنوبب باوبا هدرل هلت یک |
 ۱ ساو ناوسد صعب ندیارامطرساو ج ورخ نادت وو یس هناخ رورضلا ۱

 نایصع برطاراد یک یسهطوا یجویلفو یسهطوا ناخ بوتوطیناد |

 ۱ بوعیح یزوئک وقو r اط یا نوعا كمرونوک هزالګ نالوا

 رار۔۔ےا هدیواعش ا شقرهلوا هم جو مس لاد هدن رک دتسا قدرروف

 | هشورغ زورجوا یکیا یکردا عی رسا یتیراضعب هلا زانو اجر راکرخاو

 | هیس دم بد رقنرب هلدنواعم اق دصاو ردامورد وجاوزا كرهدیآ رازاب

 | برم هلع هقرایعاح ناغاار مقواربح ید ی راضعب ویراک درورارق

 | یرلکدلبا رانو قوش ه واطملحم هلبارا ما ندنراکوا قالوف كرهدبا

 ۱ قمردثا هتعاس نوح ا تا قفوا وک هد رل يضع ی داو ع وقو ا اره

 | را رد بوداق ییدسک دوخ اب ت ءا هلن رلنروص قءردزوب هفا یی و

 هرات روصوب یقرهل بوک یه دک اربج ندنش وف هاب جد یراضبو |
 داشت رار واو رقاس هل رس هنا رقس لصاطا یدارارد ارارمعا قلخ ۱

 حج _________ 02

 | تفرسیفک ویدعت هل اروط هاب روزندقحا یه بورک هه رکعت فاي
 | جد ہدقلس لرد یدصت هیایشاو لاوءاو صرع هلاهسسدو لدو

 جاقر هله هد هدارل دلوارک ذم هرانشا مراتب راهیضق یلصوفو هتروطاب

 | هیلع ءا ردرهاط هات قیاعح یی دلوا بلاعءرلدا یس هلعاعمل رلتود هلمح و

 1 ندم وف س یارصعو احر غ یرارفو کم هداشاب دواد دعد نم كنودرا

 | ندهلاتساراوج دا .هللاجنر هلفلوازباح هب وجو هجرد یساوا عفد مدقا ناب
 ۱ يتبادر مارباو ماند هن اک ولم فر لار هابفرطهدن اب ید اکیا
 ۱ یدلوا ماعمدنلب ردض هک رخ تل ۱

 (اشابدواد یارععزامر کا د فم فک رح )

 | ییبدلوا نوکسو مارادن بانط هدنسا رصع اشاد واد نوبامش یودرا ۱

 و



 یی جهت

(CN) 

 | یراترضح میدن ردنکسا اڈنشو رمطت نژطالف ءاشداب E داتا |

 | بجوم هن رام رک ارا دوپس تولوا لالجاودجر اوس تهشا هلیقب رط لی دیت ||
 | لاحردو فب سف ذی ارس اشابدواد هسة د ازا یأوالابقاو هوگشدیازت

 ۱ هل اراض> اونوعد هم راک وش رولا ضنافروص- ب رالا مم فصار دتص

 1 عاونا یهبلاراشم یرلنرضحراثا ناي“ راب رهش ندنراود رود فیطات
 ۱ هما دریععو فاو نیبطا هلتلاعسا و میهن یانصاو تا وعنو نم

 ۱ قیاوس ع وفولاردا هبب رغ لاس نالوا راها هاش رطاخ :لوردلارایعم
 ۱ اشدا 4 ناعلعلو و مهفنو jI یاوفار ناو هراکزور * هریک ۶ ناحاو یاوحا

 ۱ اک نسب مایا رظف من ك ضاع إ هد اعروع وم دنب رهناه

 ۱ نون جد هللاا رج رهوگرب ه رکا راق درو فص وو نامر 5 |

 | نمور كتصمو تکرح هلباس نایغط با را "ید دهد نهو ناداشو

 | رادروب نانع فقطع دن را وس تنطاس رقم هدننهع نام و نامر ید |

 | یتلحر تابسا ن زادهب لد وع هننابناس تد یراترضح مرک ارادرس |
 ا وک ید رانا هلر :دافا یهاهاش لید هنساغا یر ت وام و هدامآ ۱

 | نالوا نی والایذاج ءام یرک دنا اهنا اراق دوا امهوضتح |
 ۱ ىزا و تعیعح لنایعت نالل رو هیمو ادسا هداعلا لع ینوک سچن ۱

 ۱ بودباتک_ > یسودرا یرهکت ترابع ندّک شب ترد قجا هیات ۰
 | یداج هامو راب طلا تضم بزا لقرلقا حوا راس هد هعولعع مانا هدعب |

 | هاشداپ هددحا موب نالوا مقاو دانس لب وک جاوا كئارخالا |

 | قاستا هوکشقاتوارونا رهم دننامرعسا لغ یرلترمطح رفط ردنکشا
 ۱ زادّوع ندا خر هلن راز وذ الا رهات تعا وترا یت راقالخا ۍصارد صر

 | هناتساهرکصندرا دتا هغه روب عيشذ برش ءول ز دق 4 هدا مزاد ق رب و |

 | یر چ ناو: RASRA ؛ع فاو دش . وش یر هزایشنا داعش ۱

 رات كلب !نمزانءاولت ھ ددناخ هنزدا |

 (هیفوص رک عرس یو درا لاوحا )

 هنلوعص+ ت فان ندناداورو ندنرلف رطاش اب دیشروخ ديف وص رکتنعرمس
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CR) 

 ۱ رارکنهدنرخاوایوالایذاج اه دةم یسایعشا برمط هرزوا ید دلواح ردنم

 ۱ قارحاو طبط نشوراو لاحر د لر نوع هنس هبصرازاب یک تنش هل ایلغ

 نوردوما دعا و لتف ب راک وراغص ك السا لها یراق دلوا سس د بودیا

 هدقداوا یمولعء كعلاراشمیرلف دلوا هدمادقا هلوخد جد هردبصق

 لام هبصق لاها ید هحدعمو هلکابا تعراسم هثس دادما ريخ ًتالب
 بان رفظ هلوخ د نعشد هلل راک |تقاطو مسو لذیهدنرضوا یر ضرعوناجو

 رکاسع واتیاک ندنف رط شاپ رکسعرسو ندیلاو>و فارطا تویمهلوا

 ۱ تدوعورارف هل اافتک |هتراسح هحردا وا هلو ا یرلعوعس»یچد یدراوت

 | كلارا مر زو هدننوکی حدی كنارخالایذاجج هام هدعب یدیا رلشبا

 | هدنسلاوحروک ذعرمس> بولوپع وقو یساربک مح رب دنس رپ وک وارد
 1 راعشل د الح هارع شا ؟هدروا راعسب عانعو زا ۳ دع "در طافرافک رفاو

 هلن ارش مس برسد د زاهد الب د دع یا عقاو هدیلاوطوا هرکصن دقداوا
 قلوئو هلک هج رفاور قرلوا رمثک ر ەط دهاش تولوا زا دل وا ریس و حق

 ۱ ینایمالسا هماعروب نما هلم وارد و لاس را هدانیاوا هبهیلعردرساو

 ى لیا رورمس»

 اا
 هتل یلود هرملکنا ها هیلعتاود هرزوا یل دلو لولسم مدخا ندنود

 دعس رحم هع روم نوح “هل دام ید مان دصا كل هطاصم نالوا هدوم

 قلود هداشاود هص> رم نالوا شعا رو هر دیلع هناتسا ندنزافوب

 یجدردنواكنار چالا يداي مامو ۴ عقب هنر كال ابا اوت ندنفر ط

E ۱مرد کک ۳ د داوا ی سع | صعصب د کلک هىلاع تاب عراق  

 ماقمعق هدعوق مع موي ن نس همان د اععا كاللا نالوا ثوعبم هن راترمضح |

 هدق دنلوا ملت یمسر یسهلد ابهر همانق دصت هدنبقع میاسقهنب رات رم حاشاپ

 | ه رناچرتو یرابناکر سو لروکر ومال عاوابق هرمسارتس هموق رم ی لبا

 نڪا | راک روک ثلقو رو هرزوا سر هلاک دازکب نالوا« نک

 و



CEA 

 ۱ ادهاو هدیشک ید ارالد بنا نم ساررب هی

 | نالوا سر لیکو الاحو صخ رم هجءرکصندنتدوع كنيهلباو یدنلق |
 رلکروک روع“ ید هناجر ناوددو هبیدنفا یبدماو هب یدنفادیحو |

 قاوید یبارخابجاوم یعتزوفطنوا كموق رم هام هدعب یدنلوا اسک |
 | یتیدلوا رومأمندنفرطلارق م دة باد بجومرب .داقاث مود نالوا نوک |
 | یدقتو ضرع هاطتسم تاکر هدیلاع ناوید یسانادهو همان داما |

 یلدا ه < د نکی اوا

 | .مانسن رز بتباو روعم هو فارارکت هرزوا مد دوار وک ذه هد الان دک دلا

 ماعاو ارجا هیلعتاود ناش هلر مارک | هلبا هرخافعلخ تالذک هنسهعبتو

 یدناق

 ۱ ( دش هداد نوبامش فرطزا همانش دص تروص )

 | هلمرارقلا یعاد هینس تنطلسو رار ت سالا یا هيلع تاود تاقلالا دطب

 | اصم صم هی ودعلا مات ءاربكلا رات هيجسما للا ءا رحا راكقا
 دجلا لئال د بح اصراقولاو ةا لاذ بحاس هنارصتلا ةهناطلار هاج
 | هصن هت مبان هرلناو تننبشقح نيك ودان دنالرباو ات الوب راشعالاو
 ۱ قدصاو ب>ا تسود یعدق ولسعرواوا ولتسح یهاشداب لرلتالو

 | لیبس هلا لاو داشرلاو مطب هءقاوع تح ثلاث سویج روج نعرادافو
 | هلاراک زور ضراوعتافاصم نالوارک هزارش هدب دادسااو باوصلا

 | یسود ناکراد شنو تافاصم ییابم دی دن هد هدا شلوا لص*ت دهرا

 حال ها تجوتسهتلاس طداور دوعو حالصو صدوع هدنعکتالاوعو

 كلبا هلاسداوع قیشو هرکاذم یشانندعاوا بولطمو دارم ندنیفرط |
 | یسودنم الراب ایات هر لوس ندشناح یهاشداب لکا هبلاراشم نوحا ۱

 ترب ود هب وسع)اذ ةناطلا هارمک ةدع هسا للا ءا را ةودق ندناحا |

 نده هناورسخ نوډا م فرطو صخر تراب هنقاوعنعحرب وتساردا |

 | نالوا دعدتسم با قایجتافوقوم بولوایسهیاپ نوبام*ناوید *وبقوث |
 | كلاا ی انعدب رع صا مراکللاو دماج ا عماج مراک الاو دجامالاراذهفا



 ےس سن

(( ۲۳۲ ) 

 ترع# توناق نیم هلماک تص را هد ماد و نیما دم دیس ٤ دلا

 رهش :یسهنس وا ۍرک: زودیکیا ك كنەبڪلا ۍکزا ال نوع وج
 ۲ ۱ تاسح كن وسع 2 را کوک یجزوفط نوا كس هل رتشلاه دعع)ا ید

 ۴ | ر دین وکی عسب كنا نوناک هام یسدنسزوهطزود رکسكرب :ززوا حک

 یراص- س نیفرط هدنراوح یسهعلق راصحخ زاغوب نالوا هللک» لحم

 هرزوا یساضتتم هلاک تسصخر نالبرب و هراودنک و تاقالم هل رار

 ۱ هلا نیف رط "یار هرک فا لک دانا ورک اذه تاعفدااب یوا ص داوم

 | کا نوایا یرکذ هل را هطاصم طو رودقع هن رزوا هدام کا نوا

 ۱ هكاط ارش روس دنر اک همان ادع ی راک دلما هلد امورهم هرزوا هداه
 | روتسد یدل دورو یسدمانش دصت كنا ارام تلود یواحیلوم# |

 ۱ مان الا مام مه"بق ثلا کفلاب زوهطباروما ربدم ماعلا ماظن رن ریڈ مزکه

 ۱ لالحالاو هداعسلا ناکا درشم لاقالاوةاوذلاناذن دهم نئاصاا یازاب

 | مر زو یماعمعاق عوام” ناكر ىلعالا كلا فطاوع فونصد قوقحا |

 « نم ها ورخ هاکتس د مزاک«هاک را نهدناج هلالحا یلاعت هل ماد ااشاب نخ

 | .حالضو مص نالوا دقع هززوا هموق رم داوم ,دق دنلوا صحت و ضرع
 | هلعورفع وس نوبامشطخ نول وط ربتعمو لوبقم ید ندعوا قرط

 ۱ نوبام# همان دمع نب نم هللا نهارا ناج یارغ یارفط ونونعمو حشو
 ۱ طلب اطفال نيك مزال یسلوا رودص ٌهحول شاضرش نعورعداعس

 | هلیئیع هدقعنم داشت رخ داوم نوهسمنلوا تیانصو تباعر هدر ولر

 ۱ وشا (هدام یجرب ) رونلف نایعو ح سش هد رع وام دماندمع وشا

 | هدنس یلود هرنلکنا هلا هیلعتاود هرعصت دنګ راتیساضما كن دهان دهع

 | دیک ابم هلاضموشا ارسا ناثلا رذیفرطتوبلاقتاداعمو تشابمراا |

 | هوا یخد هسبارولوا لباقو ردقهنوک زوتوا ند دما ص ع رات طرح |
 ۱ ندنحرات ینا كدا هل دنسومشا (هدامیعکبا ) دناوا هلدام ددرتالب ۱

 | لحم شلو ا طرض ندنفرط یلود هزنلکنا نیکد هنب رو رم نوک رب زوتوا

 ( راو)



 ۱ راسو تام و تولو تب یه یرلقثاو هدتف و یرلق دلوا طبط هناراو ۱
 | تلود (.دامیمچوا) هنلوا ملستو در هی یلعتاودفرط هليا دوج |

 | یرلایشاو لاوماشعاوا فیقوت كن راجت هرماکنا هدتهوکطرا د كل هلع |

 ۱ كس كتير 2رات ( هدام یجنرد ) دن ءا ملسو در اماسع دساراو

 | اقع نالوا دفعه دنش رخ الایداج + نیغ لاا

 ضعب شکلوا طب رهدنسارخوم والم یدنس یتراسجت رک د هرقویطورش |
 (هدامیش!) هلوارتعمو یع قبا سلا یفاک ی ک شماملوآ حف تر نازابتما |

 | راسو راد دن رلاطءاوذخاو نیافس مزاواو ایشاو ل اوما كنب راجت هرعلکنا |
 هینس هدعابسم كنوياعتلود هدراصو ص تردا لیهسا ب رلتراجت رفا

 هنکلام لکا ہرا !لجال هل وندن و ول اعمو ءا هنس ون رب د لماع و |

 كلاود هرنلکناهدنف> یرلقارمب و هعبت و ی راج YE كح دنا دش ذمآ

 مسر (هدامیعلا) هلواراکر د ۍس هناتسو د هل ءاع ءو هلاک دعا ید |

 ۱ نالوا مطب ارخ و: هدهلعتاود هرزوا یساسا چ وا :دزوب نالوا دو

 شلو ماظن هلمجوت یسهدام هیلخاد تراګ اصوصخو یسهفرعت لرک

 | هرملکنا هنس وط لیلاروتسد لات هءاشامللا ید هلن و ندنوب هلا |
 یهاشداب هرتاکنا ولتعم> (هدامیحدب ) هل وا دېعتمو یار اود ۱

 | تایفللا یربق دلوا رم كنب رل سابا هرات للم یرلیسا:ا كن راباثج |

 | مجار هترلرعلبا یتاود هرملکنا ةللاقمو رادلوا با هرمعال اک ندنارابتعاو
 لەلوا رهظع اه ید ی رلیعلیا هباع تاود هناراستعاو تاضصالا |

 تراظنو تدور نا ص ءو روما كنم راجت هیلعتاود (هدام یر س )

 | یبصنراردنمهش هدرالع ندیااضتفا هدنکلاع هتاکناو هد هطاام نوا

 نالوایراج هدنراف- یراس ولن وقهزلک نا قم هد هسور كلاءوهلوازناج
 (هدام یجشزوفط) هنلواا جای د هدنرلة>ر ار دنمش هة طد نایفاعم تال ماعم

 | ,شیرلتاجر نالوایضت» هرزوا تداع یرلسواسن وقو یرایجا:ا هزناکبنا

 اا هد درال- ی * یرافدنلوا ني نییعل حب ی دخ * جا بولت دا مادخهسا | ۱

| 

1 



) ۲۲۶ ( 

 هبا ارا قافنا مدندنوب یحوصخ قماموااطعا فب ږش تارب ند هیاع

 فارصوفانصا ۶ اعر هلوصاودیجد ن زدم هلغلوا ند داوم شلل ود رارق

 واسو ندرالوا یحاص ءاکتسد و ناک د هدرازاب و وشراحو ندنژ هشاط

 ا اتطعا رو کای زی فب رش تار هص*رب حه ندراندیا ذب عضو هراوالثهوب

 ۱ یسولسدوق لکنا هدلعر قرهلوا ندنساداعر هلعتلود تالذک ها وا

 ۱ وات ندنسااعر هلع تلود (هدام یجماوا ) لەيلا داعقاو بصا

 ۱ سولسلوف و یع با نداالب و یس هتناب هرملکننا هصعم رب چ ندنس هعبنو

 ۱ ید هب دین طط و جاہ ( هدام یحرب نوا ) هیلرب و ىسەطروياساب

 ع نم لصالا فی دورو یس هیفس كنح هالخاد یرازافوپ هایسو دیفس رحم

 | وبشا نوسلوا هسیارولوا لود قق هدرضح تقو نب زدمب هلیسح قلوا
 ۱ قلود هزماکنا ندٌشدلوا ق > هوا تباعر هر فینس ا هک دق لوصا

 | كنهمادمعوشا ( نا هبا مازغلایباعر هلوصاوب ید

 E2 لکا می رات یر همانع د صد ندااضتفا ندنفرط نینخاصم.نیتاود

 ۱ هد داوس هناتسا دنده لقا ندنا هنسارولوانکعو ,دندرظ نوک رب ناسعط

 ۱ نیفاواروطسم نت كاا یوم یصخ هلع تلود وددهنلوا هلدابم

 | هکمادام تالاومو تسود طارش و هافاصو هطاصم داومو شا یدعا

 طداوضو رتعمو یع رم ندنربو رط یالخاو هیلاراشم یهاشداب ءرنلکنا

 as مکس قر هوا تنایصو تیاج ندالخ قرط یطباورو |
 تاد تفصن باتحو هناهاش ناعسنکوش ,تاذ د ندعودامهفرط
 | ظورشوشا هکر واوا همه هلمجو یت دلواناماسو راوارس همهاک ولم

 فرصا تدانعس یالخاو هلاهاتش قرشاا عححمهس» فرط 4 افاصم ۱

 ااو مارک ناربمربمو ماظع یارزوو مانع اعیالک وو ند نم هناکولم

 تاد اک ها دیونع مد رفظ رک اسع اموعو نا طیاضو

 عضو ه:والخ د 4 رف ج توتاوا تااعر ندا رط ناو تاوطنالوا
 Saa دید عصر ا حج سم جم هی

 (و)



 ۱ یداج طساواین ارب رح * یدهلا عبا نء ىلع مالسلاو * هلا تک رحو ۱

 فرشلاو هلال نم ةر نمفلاو نیت امو نب سشعو عب را هنسا هرخالا

 ( زدنروص لر رفت نالار و هن را ذکحص» هسارف معم «دنلود رد )

 صولخ یی دلبا ما ملا هدنع> یاود هسنارف كماودلایدیا هيلع تاواد

 هنکندمروتک للخ هئوک رب رخاولوا دن ها ص مه تناتعو تابلو توعصو

 تارک اذغو تاسلاکم نالواعقاو هل ازخود یراذکتحصم هسنارفراد
 یت صع راک نا یر ند ترص ةو خل دا:ناتلوا ناب ودرتس هدنواسلحم

 تعصاح و تشابم ت>وم هاو هرغلکنا كن هلع تلود هک هل وش تولوا

 ولهرغلکنا نوح رطاخ وادتنارف در نکیغوب تااحر هدنتلب قح هوا

 تاراسخ و تارسضمییدداوازاحود لن هیس تطاس ورن دن ومط قم وصختا ۱

 نالوا هبناود هسنارف بم وریص هنهربشک,تافلکتو قاشعو هبهاتخات

 ندنفرط اهلازاشم تلود یکی یدلبا تابثاو دان نتوفصو صولخ |
 تافاکم یکی دلا راظتناو لومأم هرزوا یس هط رش للاب هلماعهمیخد" |

 هدنوفصو صولخ هنب هتک دملا هدهاسشم هرعرب هحصصلاو تقلا بس
 ضزع هن زاغو دیس ر هنس نک یصخ س هزاکبناو یعددلوا راد هنا

 هدندنع هلج كنول هملکناو یکی دلایا تدوع هنوک هن هدعب بولک هلبا مص

 هربخ اتو قن وعتو ترشابم هبمرک اذمو هلاکع هنوک هتءهرزوا یخیدلوا ناباع
 صولخ لاک نالوا هدنفح ولهسنارف یی دنلوا تربغو مادفا هد هجردهل |

 سه هدن دنع تناعحو تارد باب را کودیا یوق لیلدو هنتوفصو

 یرروطاریاهیسوروهسنارف هدنناقالم تروفرا ادعامندنوب ردد و

 لاسراو جارخار روف صوص نوع ا هطاصم ضر ءو هزملک نا ندنزلورط

 نکیشعا هدافا ا صاع“ راه دەم رتسود راذک یل صم نکو دیا شملوا

 ضرع هر هينس تنطاس یص> ی هزیلکنا نالوا هدزاغود ورن دهامدنحو

 هيلع تلود نکیشلکا رومآم ندنفرط یلود صوصح هدم د هطاصم ۲
Sh. ۰ ۰. ۱۰ 3 ۱ اسب ۰  

 یوس رم صخ م هنههاطتعم قناتمو تابث نالوا راک رد وربند هوا

۱۵ 



CE) 

 ۱ شماعازوصقز و هدمالک الام مادقاو یعسنالک مزال هلا ماو قد وعت

 | تموصخ دیدشدو هب راد وخان هځاصما بویلک هلام مان ز دعب هد هسا

 || یربخ,ییدلبا ناو ییطقولوارنصا هدنو كفش نبا یلدا دابو
 | | اشاب وح > یرکسعرش زاغ ون بقاعتم یتاویدنفا دی ورومأم دصوص وب

 ۱ ملح هلنا لجرو لګ. ديه السالا حشر و بععرد هدندورو ندنفرط

 ۱  یکندلبا تابثا لود میچ كنولةزرلكنا هظحاللاو هركاذملا ىدا توئاوا

  یسهداعا اسوبأم كموق رع صخ ع یخد دعفدوب ارظن هنس ارس وچ
 ینیماوا مقاو زارکشلاب هراس لاو هیدیلعتاود لحاوس هدر دقت

  كنذعدق نامی م طعف هلا ها صم ضرع هل . ود هلضق ندنارمضم

  غاسم هکر وباوخ هلادر هنلود ندافیاکت و بلط نطاتراو هد اغا

  هلکنا هلمحووب یم هتفثدناوا استفاو هدافا قافتالاب نعب دلوا یعوش

 . ردشفلواحالص و څه دید هلی ا دنسا یاتضما بولمارب ورا لقب هتل اش

 | هعدق هلا د دندح طعف هدنشیلود هرلکتا هللا هیلعتلود هتشا

 | لوالاناک کكنهلعتاود هسخ وسرد هحل یاو یتروص یدکنا تولوا

 هنجما رم توفصو ضاولخ یکیدلبا ارجاو مالا هدنفح قلود هدنازقر

 . لازج ناینقابس هک,دلاق ردلکد هنسرولوا راذک رطاخ یوقولاخ یندا

 فامعاییترمضو ةیرحم موف كول هزلکنا کیا هدنداعسرد ام دقم سود

 لر دیاقب دصتو ةظحالم یماخو ق>هلوا هب هیلعثاود هد هت هلعلسل و

 كنب رز وطاربعا هیسورو هسنارفو یییدلوا شعا زوج ییهطاصم

 كن هماع هخاصم یرلک دلبا ضرع هللاترارب روق صوص هب ولهرماکنا

 راذکتصم نفحهلوا لخاد د هیاعتاود هسلا هدنر دقت یداسفقنا

 هل اضم هدزاغو یصخ رههرتلکناو یک دلا ناب و هدافآ تاعفدلاب رس ود

 سالتخاردذ هنبد اعلا همام هلا ص ء كن هيلع تاو د نکن ف قوت هل ضر

 ارطد هننایفیک یمح هبل وا دعا ناکما هكا راتاو فو و هلاتقو

 ۱ a هعڈا ندن داوا رطض ءو روذعم هوجولاب هيلع نلود هدا و



(EY) 

 | اضتقا قلوا عفت ره هحدقمیرب كعئاوم نالوا راکرد هدنداقعن | هماع |
 | دطاصم دیذج هلباولهتلکناررح هحور كن هيلع تاود هنهذلاخا هلکعا |

 | بویلواكج هيد خه دق طلو هلماعم هلافا_صناوهاتنود نبا فما ذق |
 | هدرکفارتعا كن هسنارفیالکو  هلطبابو كنم ربات روطاربعا صوص اب |

 تابثا هلبا هب وق "هلداواصدا هدنفح هیلعتاود یخد یسلوا یراهاصااخ |

 |  ۱هللوارهاظ 4 هل کو دیاندنساضتتم هلباقلاب كلافاصمو ولخ یکیدلب |
 ب لوا یروصق یثداهدتناتهو توفص و صولخ كن هلع تل ود ر خاو ل وا |

 لاسع> الا عدع یا زو ییعوقو روصقو للخ ید هل و ندنول

 دیما هن رومظهنسح تارع هل اقلابید ندنف رطیاود هسنارفو وانتظاری 

 هرتسودرا ذکتحمصوالماوبتکرب رقتوشا نیمینکو دیالاکشاو بی ری |
 یدنوا اطعا

 رک
 ) ناضمر باعلالادعت یدنفابح هسنا رور فس هنیدنفا فراع سرلیک و |

 | هرتلکنا هلیسهنیفس نیتفرف صوصخ نوعا هللا صف مدقم ندف رش |
 | ذس زاغوب دیفسرخم ارومآم ندنفرط اود قرهلوا ضخ رم یسعلنا |
 هرلکنا هيلع تلود ید هعفدوب ك رهدیا مص ضرع بودیا دور و |
 هرزوا هحویک دلروک یس هنوع مدقم هسلارعا میظتو دفع نس ذل اصم |

 ناک هلایخو رطاخ هللاقوط هنهاکنس ت داعش *هاتسا هلبا اغود والك |

 | هلیس هس الم كع ناب یعطق نب رلکحهدیا مادقاو رادتاهنراسخو ترضع

 | دعاسم ناکما هلرب تبغرو لم راهظایحد ند هيلع تاود قرط یرورسم
 كعا ترمغو یچس هلاسشاو لافغا یهود رھ ص مه هب" ص ییددلوا

 قجملوا هی هنتسا نالوا هینستنطلس باق یلاعت هللاذاعم هدلاح ید داواو |

 ۱ | یسیدرفال قافناندنب دلوا هدام قجهلا هبایاخ زوج یوقو ترمع
۱ 
 رومأُم ند هلعتلود فر طیدنفادیحو نوح ملا هرکاذم لبا موس رھ ۱

 صخ ی هرزوا قالوا دیدج و هداعا هع و ناواسصم کلان قردلوا



(TEN) 

 موس رح صخ رح ندفرطرب هلو ازییستو نیبهآ هروک ذم زاغوب بونلق
 تقو رارما هل رلتروض علوا تحض ءرک اذمیخد ندفرطرب ولافغا
 نکفرط هروک اکا هدعب ردا لوبق تروص هن مد ندنب دلوا هدقعلوا
 هم سورو هساا و لس اودا تروةرا نکداروئلوا فق ون ودد روالواراعشا

 هرات رپ كوع اد رقم هل اول دیسور كلەلع تلود هدنرلش یراروطارکا

 تناح قمه هن رلفدلوا شعر و رارق اعدتسالاب ندنفرط ولهیسور هنسعا

 رییس هش رکبو نییعاعت سس لراصخ عندیااضتقا یخ د ند هینستئطاس

 هلان اد وةر صو ص كنیکسروژوب یاش رام دلف هيس ور یو اح یب راملوا
 رل صح ص بععردیجد ند ه1عتاود فرط تودادورو یدغا ڪک

 یتافو كمو> حاشا وطصم ظءاردص هدانا یرلةدنلو انب عفو ںاکتا
۰ 1 ۰ 

 ترصح تامجو نساحرانا ی یامد ه دمک هد دسلاشعا رومظیسهدام

 اتکا سر نیکغا عاجترا هنقاسرارق هيلع تاود هل اکربیراب رهش
 یا یدنفا الماضر هداز الم دام ندیلاومو لوا صخر یدتفاتلاغ

 ر درا نوا لاسراو رومأم قرهلوا تلا صخ ی كب تزرع یحکلکی و

 رااسظتنا هتحصم لكنا نانلوا هرک اذه هدروک ذم زاغو ندبناخور
 یا تویلک هه وعل و لاما ن زدعب یصخ ص هرلکنا ا نه دلبا

 ندنفرط یدنفادیحو هيلا یوم یرخ یکی دلبا فیاکنو هارا نیر کفش

 ت ارم قحولوا هدنهاخما هدنروصییددملوا طا صم دعع هاکعا دورو

 تلود ندا هطاصضرع هل و رظا حطو ندنسهروصحرمض تاراسحو

 مالعا ءاأع یتیددلوا رس عاسه هکلر و تاوج هلادر داصخ ر

 قوا تردابم در هطاصم داعهنا اعر شو ابناو هدافا ندنفرط یتارضح

 هع دو نافاصم دوع طعو هل اول .رلکنا قر هل وااشذا هلا ناب یک دلک مزال

 نالوا شعا دورو هروک دمزاغو هلا تال لاو قاصخ معیشاتندقعلوا

 نیتف رد یا داوا تکححار جد یوم ,زیلکنا مان ( ردا )ویسوم

 د و هدشنارتس و د ورو ۳ را و ینرک یک كه ی لع لس دن رفس

 (ردشعا)



) ۲۲٩ ( 

 آ نولو تاجو تورج بو ااو ایرلند او دور دعا
 | ناکشراو راستا ن غر طاش ولهشارف درض یک و اگلا هدننس
 | ولهسارف لباقهاک و و یعدداوا یرافودح كناراسخو تارمضع نانلوا

 | هلبا ولهرلکنا اب ردو شهاساوا دومشم تعغنهو تناغا هنوکرب ندنفرط
 | یلوصا هن هیلعثاود نکیشلوا راکشاو .ه یراک> هیمهدیا تعواسم

 | مک ایام قو رها یا ولا زور ا ویک نوا قو

 | قاوا شاربو تروص هرز واررع هجو قرلوا روبح هیدعدق :افاصمو
 ۱ صوصخات تویلوا کج هیدرب مجم هیدرلع تاود هداب ود هلیس هسد الم

 | هرهرملکنا هلا دخلا ص ۰ ضرع جد ندنرلفرط یرلروطاربعا هيسورو هساارف

 لاغتشا هلاتردابع هی دبناکهو هراګ ی ردد ولاسرا رار روق صوص

 ييدلبا مارا رخاولوا هدنفحول هسنارف كن هباعتاود هلغلوا دفع وا

 | ندشدلوا یلاشحا لاخو روصق هلوک هن هدنناتمو نوفصو صولخ

 | دیماراب ره هن روم یس هنسح او هرزوا ىس هطد رش لام اب هلل اعم

 | نالب رب و هن راذکتصء هار هدفرطوب نیم نیش دلواء رزواراطتناو

 ۱ یشانند-قملف یرایلاع بوص ثوعبم ید ینروصرب كنيمهر ر زت
 | هثن راتداعس نوص لد دیدم رولوا یرلتانع مولعم ندنس هع طم

 | تلود یلاعت هللا دج بولوا راهداموب ببس هنب ریخأت كن رب رحت باوج
  ویشا ردذعا هلاصء نسحا هجورب هدتماف تروص هلبا ولهرماکنا هبلبع

 ۱ اعر ردنغتسه ندنابو فب رعت ید وجو هحرد كنس هلاصء هزلکننا

 | هتشر رس تان هلغلوا شم" هزوکه د هساردبا تعوصخرامظاولهسنارف

 ردمارلم یسمالرب و
 ( هناصلاهذه لع هال )

 ۱ ناهحوت دعاوس دعای و یراب نو نربضح مانانهایما دج عاد ج

 | رلکنا نالوا هاغلا لع هلن هد هیمالسا كلام هلتاکرب یرادنامج بانج ۱
 ۱ انعع تعرب هدهذلاطاوابطع "رکنا هتف دامو ایهد هیهادرب یک یرفس |



 (۸99مر )

 | تاب دع لیبس ءاہا یایشاو ناضسو فرطرب هللا یلعاو نسی“ هچو

 | یطم يكف ةا هاا کالا یادلوا فلتو انب هی دی اراز
 هلن ا هاکولم لالحاونعراثا هدهاشم یانئو هناهاش لاقاورع شیازفا

 یادعا و ندرشنکح نام ز كن هلع تلود ار ز رلبدلوا نایژرت

 یوا با اهر ناد مسعو نارکراب یییدلوا لمحم ندنس هیعیبط
 لقع با زا تدعقوح كرهدیا ردت لئاسهو داومهلج سار یلئاسو

 یرلک داب هدیاریذپ هطبار هلیجوک هلبا الب كی وریشل یتریغ قاس تقدو
 ناهر عاونا كلام“ د شاد بهذم ضع مدقا ندنوب تضم لوضا

 رولب تقو اعاو رونعک لفاع ضعب نالوا ناسهذالالتخم هلیسناطرش

 تی ےش ماب هدیناخ میلسملخ هعقو هرس هناراکفالخ یس یارفیکبس
 ! قفاوم دزظلا درصر) ه ده لاوم تولوا ناش راو لنت اعد رس هدرعلابر

 ترا هلن | نط نمد > ھ یس ەیکح اغا (نیداضتلا دح ال

 ندیا.تنواععو تقفاوم هعتصم یاضتقم هلکناو مازتلا یناج نانلوب
 مازلتسا زاکر خا كنصوصخ ینیدنلوا مادقاو مایق هدناویربت ندفرط

 ربغت و سکعر هلکلاب تلود تاظحالم تآمح هلماکنمی ةف ییدلبا

 تینلواو ربءدنولتق تنطاس ءالک و ندیارابتخا و حج رتی روب نم كل هو
 كل ه-اقاح عالقو ها ع کالا عد یدیشعلوا ریل هژوشورسرپ هیرمح

 یطارا روئ)وا نام هلا نص همدا تهح نم هکلب و ید دعا

 ندنک هان اناودعتسد "بل طاقحربغد هلا سداسوو ردغعاونا هد الب و

 نایلوالثلا قوسم یراصالا نیر ورن لک س۶ نرم وح دالمنامزادعام

 اپماع قاموتلود ص »د ی یحارا یک کلام یلود هل ها اورانزرطرب

 ا سور و ےگ ندنعن دلوا ناکماو زاوحداد تصعحر ه التساو بصغ

 قرلوا توکس قح هلر لافغا خد یناراکعط ضعب یک یرلتلود
 دنسو دنک هدناکنراو رد نیش هاتمح كجا ناهک ان ٌهیساقم دنمهصح

 قحا قلود هّسا فو هلماعم هل !توکس یلود هزملک زا نا واو نایعمش



(RT) 

 ناکس ك هرو کک ذم تلود ندنراک د لبا ناوارا ما هلبا هژلداحت اطل

 ةطبار تح لاخدا یک رق لاها هلتسب رس ظفل راسمظا ناک هارو

 كتاود هبسور ندډنا.تیقر دیف راف رک كرهدیک هکلب و« تغد و تیغر

 تلودویراتلود اراخ وناریاو ج وسار اسو یراوطاو جا نم هلنات رو
 موز ج هب رجب وین نالواراتنساو ءان ر اط غز وک نح هدنزلق>یکلامهیلع |

 یلود زلکناوراکشا هر دنعر اصدا تاب رایراوشمو تداعنالوا قفحو

 ندننیداوا رادبدب هب هل یراةدلوا رادافقو نواضتمو تهت هللا |
 از یدایشبلوا لوی تبلا,دحاعلا قرط واز اوا یھی امتازت |
 دای موج زع د رزرو ید نین «نن رات یاو |
 تلعو بس هواه روس نالوا داشک هدنح راتییا ناسکس هدشلابناخ |

 هچسا نعم یداع تاخر هللمو لود قوقح عدفزا كت هیلع تلود

 تاج ادرفنه ید قتلود هل یراوعح# شلوا ےیرص ار دغ,یالته

 قوعحو یرادکلمنولاق هلع تلود .دنلصم ون نولوا یم هداهینایصو ۱

 هناد رم هناا مج عیج غی دلوا جم ربصیح بحاص هه مزال هیارتشب |
 رک د قا یساغود هیسور یخد هد راتلوا نکیشغ ا:تعانشاو زاوا |

 راذک هلیسهدعابم اود هرملکنا قحا ندنزاغوب هتسبوقح ندقتلانرص ۱
 هک د قا ةا هلباقولروا نالوا لاري ار نع ىاغود هه ن یک دل!

 هعطق یکیازوتواهدنس ان ةع چ نوطتنفلایلا ایسا و دهری کنا ناللک

 قلود هزلکنا كنهیلعتاود هدتفولواو رانلابقارحا ایلک یا اغ ود نفس |

 راونساو را ڪر د تافاصمو دومع قزهیلوا لاقو لیقراب دنه دن هل
 لوس و یدیشعاراحود هرایخ وردغ ےظعر هلل و تسوى کیا ۱

 یروص تلود زونه یکاءوتسوم .دنتفو یلارق,هیشور يراكدبد ورب |

 | بلح ضف یتناراکمسوالکو كن هیسور یاو د هرلکشآ و ربن دیلدیا بسک |
 ثامدخ ندیااضتقا هدنرب اب وروا كنسودنک یرنا هللا هرحو

 | دنعسا یک یک دتسا هدانز ندنارکسع و دنک غایب هدنسهم»



( ۲۳۲ 

 لب رقنرب ندنتب روبعو مکح تحد و خاب رمصاق هدنتمدخ هج ژرج دیاش
 عوقو هدب زق دهنعیلارقو لاجر نالوارد اق هتکر حومرس نوعا قاتروق
 لتق هلمسالک و تسد هل یک یروطارعا هیسور مان سولواب لوتعم نالو

 ومص تلو درب هلل وب س یدینلوالود "هلج مواعم یک در دتنا مادعاو

 تاود ید هعفدو كراظتتا رودو راکدرخ تامر هلوکو  وراکعدانص

 نادنسیعسط یودعودنک ورد هوا اما لگو قاتم دح رک هنتفو لوصا

 هار فنی یصرغ هلیس راوفوسلیفلاعارولوا لئاحو منام هنتحارو نما

 تان هسورتاود یکی دلک هدا ما رسا دنماع هب رب لو د ضع یکی رارباسو

 قج لوا بحوم ییفعض هلر سکعو رح هرخا قرط قّتوق هذه لاخلا

 | ۍتوف كنم کس هللارجو تلج ندم“ وادیسور نب رکسع هیاعتلود

 عروس ور افزود دغ ویا ناقررکلو فعاضمهتچلع ید
 اراز یدهلوا ذوات د هسا یدنلوپ لا هتفد هدنسالک و اشا رادع

 ۱ رنک دعطق زوفطو را صان هب رح نافس ندزاغود د هحدعءندنا

 نایلوا قبال هب راقوو ناش كنلودرب محهو رانلاب قارحا یاغود نیافس

 هلیسا دعادشا یی هلع تلود قرهلوارارق زادنارکل هدنهاکشد تن طاس روم

 طض هل رو ّص بصغ مد عه ندب رح نالعا كول هیسورو رابحا هر هتاصم

 یک رمصقح كن هلع تاو دالاح هنناقاخ عالفو نادغب و قالفا یک دلبا

 یس هءلق قان ر دق هتمص ماتخ نکل هلیا دمعت هدا درسا یرلنا ا وک نکیا
 قعلوا اشاهدند وادیسور ناک اکید هروک ذم كالاعو ےل هر ودنک

 اع و زاغوب واله ځد هل االب هقسب رب رواوا لاح یری م طق هرکص هرزوا

 ترو ص یربس طسوترب هلبتوازغا نوجا كع االبتساو طرض هب رد ید
 را ره زو دیو طسب یی دیب وقرع دیعاوم یسهلوقم تاکنهصعو دی دشت
 دیدم لود هلبن رهن ود و دید ینایصع تیقیک هلا بارشا هسا یداسق

 لتق ساره ئالم یرصع لاحرو رب دکنو بیهرآ فو هاشدان اکا

 ورین د هوا نساغودو رکاسع خاط هعشب رب هداننالوا ماعویدیششا رمعدنو

 (كو )



Creer) 

 هلیسادونس الیتسا طض ی هر مصم كلا نالوا یرظن ےحط ٣ یر كنود

 اع هوطخ ر دق ه هب رادنکسا هلجارخا نب رکاسعو ارساوثمب هل حاس دیش ر ۱

 رانلوا فویسلاذیش و روعقم یزنک | هلرس هلاقم لرص+نلاو نکیا رثلوا |

 ید كنساع ود ناللک هب هناتسا یدبا رلشلوا روح هرارف هنردیفس چد ِ

 نکل بولوا زهاب هجرک یکج هی هدیا تص تبشع هلبا یرهاظ كنج |
 یرهاظ كحق رەلوا لتحو شوشم یداقتعاو نهذ كن هلج ها هداموب |

 یدعا یدینعالوا ماعم تدوع هدق دل وا ل دم» و بم هر یطابیاالیتسا ۱

 رەد رولوا هل ود هلل وس هركکض لوععلا لتحم ضع نالوا ےعس ندنلوف ۱

 لقحنامر دعب یلبح بلا هل و مولعمررض نالوا هدقاواو شاوا ونه

 تزتفرب هلب رل مروک لوقعم یعدقنو جرت ییجومو موو رر نالوا
 هفالط راد رک ردق هنس یدبنوا قرهیلوا یداب هب مو بالقت او یلک ۱

 ماظن شیکسا بواوا رادیاپورتس+هنع توکم هد هیج دالب راس رکو ۱
 شینج تبان لر هلیکو درانام هح دعا .دننمز یسهاهم یسهداهدیدج |

 رهدیا:رادتفا فرص هکمردتا نازو ندنفرط یاعم میر هن یراکزور
 هاشداب و راحود هر لب ند الت یندیلعتاودنالوارارقونماثعا هنایلاع |

 داع نیکسن ید 2 رلت زط مالا مادام هتاود هللامادا مشلادوجخ ۱

 ندنامدقموب و ک دل اراتفرک هتفشمو نع هود نالایلا هدننعص نایغط |

 هقش رب حد هدرانا هما راربغاو لالتخ | قر طن ید هنلوصااب وروا لود کا
 امدقم اصوصحخ یمها روماراد هزلنا كف هیاعتاود هل واراد د تروص ۱

 یمظعا یا یسداصم هبسور قحهلوا معلم روزمضلاب یافت الابسج

 هب رج اب یر اکو دبا تالعو بصخصب رح اعاد و یی دلاق متاهریغو لورم

 ندنرلتباعر مدع هلل مو ماوقا قوةحو هلود هعدق طباور بولوا تبثم |
 ترخو هتف ع اقا هدننسیراد و دخ هر تیعبت هتس ههش ( باغ نلکطا) |

 هکلع هللوېس هح و یرا وح كلا غ رکلاب هلی رطتیعر ناهذالالخاو

 اهدقم هرلتاود كج هيا تعاسق هلس هنفرمصق كنوکس» عبر هلان لكد |

tane anna naa سس e و نسیم ی ی سست سس سس یو سس سنی ست سس e 



 ty ET 1 نادش داوا تئوکس تبحومو لاعسو ؟تعاب دم دلوا

 | .تهةلالا ل دیکمنو نجا ع اون )ید ناسا زف یرلک دتا دع ت نزاو را

 | یرلک دلبا یعصل هزکضادنوب هلک اراک و ر عم هراس لاحیمدادنوب |

 | حا مو عن امالب اب وک زهد اه نالوا یار رشربعصزوک سم هدنرلمحلود
 یفلدنلود مولا الود انضو ماعلاوحا (لصاطاو) یرلق دلوا هد اما

 یافباو اضقو هداصا یب هتشذک تاعداضو یجندلوا رم هک ان رطخ لاح
 :رهلکن!نازآدع+ یشان ن دتلو ا ناک الا عدعیضمام عاجزاو تافام
 یراع ندعوهدعو یھ یرارفتساو دا تما هلاح ىلع هلن ود جد كت رفس

 | «نبامز زا حا ناکام لغ هلیارمس> اتو قوع تروص هعشب ندنک ودیا
 ۱ سس و اب عاونا ترک ضا دی وڏ ةلعلوا ناکما لد زواهدیچد یصوصح

 اهرن رف هرس ابو هرله دعم یا دل وا ر هه كل ذک كرر طور طن سانحاو

 | ناکفا ىج الت كن a ES ل 7 ناهچما ءااشداي , کود

 aS هلبارادتقاو n ا راز راتاو او E ورین دم دعم

 | بد ام یکی دسا فیلکتر هد کا لول ەر کنن نیخلوا ی را اک ولم ناشد رطاخ

 ۱ سو د یز راع ےس انوا ج ورا مطا هدعاسم میس تروص هز ها صم

 ۱ «تبعوت لرے وارا رف هدنراز کن ا مجری: مر ع هر هلاسم دعع هلال ایم سد

 ۱ هراکزورتعفاوم هدن افاکع دعا هک کا ماستخ رب دیدصت یاب دع“ لش

 ۱ یرلب راد رهش عبط ههدازقحاراضتساالب یس راک داتساربدتقلرون راطتنا

 قغیاعدرعطعو شک رم قدوم ید م دربذلدریدیوب هک ردوبق> ةلعلوا

 ۱ هلک نا كن دیلع تود هدرب رقن نانلو اری رح هج دعم هلنخ وب رد راش وازع وو

 نکیغول تلاحو مج ه كنان رولوا تشانمو تم وصح تدوم هلا شلود

 كنارابحو تارضمیکب دلیا باکتراو رات خا نوع رطاخ هسلارق درک

 ار زرد الک و فوفومدعنلعمو اسان و تر غا یربعت ید دلوا ییافودح
 ۱ كلودرب و ردناترمضمراشخا نوح رطاخ درع كتلو د خار تلود قق

 (معخ)



۳79 ندعالا ی رخاو مدق مصخ ۱1
 ابق دلا وال تقوا 

 ضرغندنود هکن دلاقر واس هلوا هل تاب ابو توا دع باس یظعا ن دما دقاو

 هجرت ئر خا كل تم رک اھا لاع ما هد هذا لافغاو تاکس

 توت هلع تلود زد بش دی مدانعم یرانلوا شعا ۱

 هلییبسلاحنار طعفامدقم دانعردقو؛نالوا د وسا نلانعت هللا دمت الاح |

 یدیسلوا شلاق هدنرالا دا هن دکب شالوا تلود لاسهفا *یدصتم

 نماتملوب نکلیدنارولوا دار وناشو رب ردو + ی دعسیلاعت هللاذاغم

 ثنج* كنب رلترضح نیا لذع هاشامشونیمز یور هاشدا قحا تحارو

 نالوا یرهناک وام* هدر ۲ ںاھتا الا كرنا هکر دک رب یراتداعس مودو

 هلا یسالک و همناس هعبط قردلوارس هنهادم كن راتتطاس یالکو مطاع

 ادا ندنآروک ذعوب ییدلوا یراهنسح توافت هدراهححرد هن هدنزلش

1 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 هلاتمس دومع تعدو لاح قح رولوا داعتنیم و مولعه ها 0 ۳ ۳

 دوجونالوا یملا لیلط لط دیلبا ق فوم یژرمهلجج دن رکش كن راتتطلس

 ادا هدنرلیهاشنش 4 A :اسو ek 4. دیو یر زل هاش داب ۱

 یو

 كناشاب لع بەخ رج ماهمعاق هرزوا یب دنلق لاقمدنم هربادمدقا ندنوپ

 هزاذاو لس *دادندرك هنلافغا بالود نال وارناد هلاتسشاو لالضا

 زهاط لیدتسوک نالوا ما نهم ملح ا ندلاعفنا هنغد دما وا

 زاعتال دعمراب نش ید دلوا باص مو بضم هد رود زر« صوص> كن دئفا

 باسراو و رهاط هرز وا ید دلواراشم یجدامدعم هدنرا دنع یرلترضح

 رهاطنازابنا اسو قالطا هیلاراقیم هدنطساوا هرخالایداج هاه هلغلوا

 یدنلققایسکت هلبا
 ۱ (ناطاس هشاع ند الووناطاس دمطافتاذو)

 | هدنطساوا یس ها یذ هقن اس هنس هرزوا یفیدنلق ساطرق كدر دی



(5001) 

 ناطاس همطاف نالوا سان ثاناو روک د نک هلذلوا ناهج اس سشن

 هتک ن ندمازو# سک هه نادنخووت ناب رک هدمایا)(تب )ناشلاذیلع

 نورب ول نادنخ * یور هک ادرذ هک شاینا اج زو رما * سکہ ھ ناداش

 قانایلازونه لردیاناس هلا لالما ییهومشم * سک a نان ك و: نیوز

 مادیالتسمنآ دزب تکاب نکی انام لآ هع دح ل منش لکلاهشوترب دق

 ندنساضیعارقف هدرالم نایلوا هماع هناخراع اذهعم بولوانایبص ما

 هقذح عجج اب نکا هلی هدنراعو تاوا بم زرابک یاض رکا هلیارطن مطق

 ناکیارو مولم هب هلجیروشو هرک اذه هرزوا بط رع یاضتقم هلیاابطا
 بهذم(نج رالیکطا) هديا زو ا ناداع افش تروصیخد ہرکصن دنوی رک او

 وصال لبع رارولوا ناسیلاعرو ذمو وقم یخدابطا ةلغلوا ناعالها
 قذاحو ترحز دن ره كسطجاقرب هدنحالعوریدت كناهاشداب نرا دنا

 هن هدرا هسلوارضاح سویلاجو طارقب و سصاق یرالهع هن ید را هسلوا
 راد هک لم ءانبا ربدت یراکجهدیا باتجاندکغا حالع هرانارپسار

Iهرگوعمه هل یس م وڌ مم نف تدسانم نکن ارهایو رهاظ هنایراندن  

 تشاب ر یدنفاد وعسمابطالا سر هدازیدنف نا د ق سا ءاءطارمس هروک
 مدع نصوص> هخاعم هلعا وا یر كرلثلوا لنا هلی رطتئارو هتابط

 نکل بواوا سم لاک هدییحارج نو دج رو رمصح هب ودنک هل هلسفا ذخ

 فیس یک ل ناق دالح وربن دیللک هلوبناتسا هلغلوا لهامس بلک ءدبطلعو اع

 لصاح مان تالدبطرب لر هدیا هر مد هباتسنا ناکش یناجالع لھالھ ےس

 هلبارصف هک سیشن هبودنک یکنت تقاذج كنرفرب مانو روا نالوا شا

 همطاف نالوا ناتج هارمدخ شیب هلاک د ازهشو نیطالس هو ناسسلایا

 فداصم هلجالولح تفوقفاومات ريد یراک دلبا ادرفنم ید هناطلس

 حور هزوحتینوک تبسیعج وا ی رک كنهرخ الا یذ اج هام هل غلو ا قداطمو

 ولقاجواو ءالعوارزو هلکلیا ناربط هناشج ناتساک ندنند نال یسوتفرب ,

 نازو کرام دس هلا ادا: نرح ام یالا تنر نوا هحورپ

 (هبرر)



۱ ( ۲۳۷ ) 

 هاش توافر دکم یسارفع هثداع ید دنلوا اعلاو نفد ه دنس هقن ریش دیو

 نهم A چار 5 e 2 ا ۳ ا

 ناطلس را ۵ رح یودس در تا رهن هد لا هلل

 ران ره تبلص هک هلعح سورعو ایس لیهانرمخآ دعس رخ درب ۱ و ها

 یرافدرواندراد فب رشت نوا رور روس تبشسرت ارا ناهج

 هل !لاالمو نزح ندزوذنوک ی امت هلا ناسف هاک اب ادرار دانم هیس هد
 لأعازغ ماو او لالا برف لاحرد لاجرو ناوس نالوا لاح هتفشا

 عقار ہدنرلة داوا لاعتملا دنعنم دن وم RR یاجلم ناطاس ترصح

 هلاهاش تلودورعماود قر هلوا ناوخناو رکاشسان هلءاوا لاح اوسر

 راد دابا لا دشا هاعد هب هاورسسخ تک و شو رفیاه و

 (ناشدارکسعلاح ماج او ناب اه و دا دغ لاو كن-رمخ نده ا)

 یر ثارفیرکسعرادق كس س وا ن طبس مت از ناب رع د ووش یاهو

 یسلاودادغب هل :رللوزت مدقا ندوب هش رق یس هعلق رمع> عفاو هدنرزوا

 هن رازژوا هللا سرت ر کسع یرا دوم ك_یمرکب ندنفرط اشاب ناله

 یدوعش رکسع هلیعوقو رشک هدنفرط یرکسع هلاراشم نکمثاراو

 هللا دبع یسلا و هةرالاح اغآ دم یاس نالوا نناّیعا هقر هلیس هاب یجحوصکس

 نوردو را ثعو لئابققرهلوا ع وشاب هيلا یوم نایعا هرواشااب هلااشاب

 سس س>طجدءسبس ۰ ٩۰۹ب٩۹ة٩۰ة٩۰۹ة i ۰۰۰۰ >د

 رک اسعیراوسو هدا رادعم تك .نواندراسو ولداحوا دو ود هد رهش

 كاج هلر تلوصو موع هنرارزوا هدنسهرغ كنهرخ ال یداجج وبا هللا
 روا بان هب یا یگ رک درا ڈس وک نیعج لواهدنراک دلباتردابم ه هل باق مو

 ی ا ا اا ےک کک سم اھم ضس ۔ س دا ام اجا رسک ف ڪک

 رابتخا یمالس تم” و را ا دلا ود واهلر راص ساو نقب نا روح ۵. هوا

 ی ددل يچ  ر و  رط وراح صج ۳ رهن وتو ۰ 2 ا 4: أ |22 درد ۸ ور 3 ۳3 1 هللا
 727ت ڈÃûÃûÖûhگصصهشه——ددد-د د ا ا



( FN) 

 . موقع هجو یسقاب بوئاوا ماتغایرادو در دق زوو یکن او ما دعا یرلیضعب

 . ما دقا قلابا هقر قدنراک دلبا مادقا هکعهود ذنفرط هیماشت اهرهن» هرزوا

 هعف دود كلا یوم ناسیعا یبدنلوا مهطت ن دنرلهاسذرا تماشش

 ردندنداوح شئلوا رب رفت هدنرب رګ ندیادوزو

 (هنردایارحک! مرک ارادرسلوصو)
 ہد اته لح ا مع ع طق هکر لا دعا ند: سارک اشاد واد” نويامه یو درا

 یراترمضح مرک ارا درس ینوک اشا یا یمرکب كل هرشالایذاجج هاه

 : قاتوا نالوابوصنم .دنراک دجتوط رهنو لوصو هی هنرد| یار هاکوحت
 رلب دل الوزن هن راهنافصا قاطالعم

 (ملعلاد لاسراورپ رح)

 ورند دم دنح هلداوا شک | قادت هناو رخ هنسهدازا هن رب رخ هج دقه

 ازار نالوا رکن هافکر ادقمو رب رح ندنفونص ییدبحو یرصطب

 ارا كنو دوم و قع زض مدا ند هناشعا ناکس یرلضعب كرلشادلوب

 یییاهارنک | هغلشاب وا یک قلا یراهقبالاتسوپ دهای> الغد ندنرا هفناط

 هجرفاور هل د ان یشاندطوا قرهلوا شاخرپ وافوغ تقوتنواع+ تافاکم
 ندنرلفرط یزاغوب هایسرح هرکصذدنرلک دلبا رب دکتور ذعت های مانا

 رییستو قوس هقرطاوا هلب راقاق هنراو نالوا راتظتنا لحاوس طوب نه

 قرهلواراوس هنبراقن اف شنا ند هئاتسا ینوک ی كبجر هام نوح راملوا
 یتفلارونهكنس نکا هلیلامعتسا هب رانتالا هدنساننا یرازو رم ندنازاغوب

 اضق هعبطو كنفن قب راماجو ماب لزلهناضح اس قو یشانندنعبدلوا
 دیش فا نافس ندیااشاع یی راقلزاشفا هخردو راد هنخر هلئوشروق
 راب هاا راذک كر هدا راهظا ید هنقناوط

 سی هک را

 بوض مزاع هل عده ن وام یو درا ند هزاتسا هلا رک یمظعنرادص

 سر او تصا)

 زای و جالع لفتش» دنده و فرح هناذیف یدنفا ف رفع مهاربا نالوا ارغ

 (لیلع)

er: 



_ ِ 175۳ 

۲۲۳۹ ( 

 ۱ هنسدا شک وا کرتا وت* عام دم هلفاوا فیعضو جا رملیلع

 ریهشتیتربغ قاس هرفس تچ زع هلیسهدافا ین قوب هد هیدامج تامدخ
 بات بولو دا دتشا ییا نم تاع هلسس هرعس قاسم هدرلاننا لوایدیشع |

 | رم تیمو بلسنم هیلکلابیزا.دنقا هلوزنو بوک ر لقرهلواد | د رعیتلناوتو

 . هلتمفشو جر هنلاح هدقدلوا بقانم الاو ردص دوشم ییبدلوا هدنس هراثم

 یسدرادا كنپروخا قلا ده کو ینازرا تطخر هقق وت هادی هلک رعیرولس
 یناونتفایل هدهمع لوح هلاک ولایت دنا بلاغ دیس د څ دیس باكا نان ر

 لر هيلا یوم ردع دقا ند لوصو هب هنرد | كلود س«؟یود را یدیشلروس

 بويا یمن ترفغم شعا هرزوا ییصو بویلبا اهب للع رفسو انف هاک هح
 باکرز هدقدنلوا هداعا هیهناتسا نوگاقماوانفدهدنراوح یراصنا

 : هتب رب هبلایمومیددنفا اص بناجالاورر دص یا دک لیکو هدیاظتدیم

 یابایربخ لکو دیا شلوا الاد هاشنهش هد رک باتا هذ دنسف قلا ریه

 نداره هنردا كب وب رفط یودراو لصاو هنوناس*یودرا هدهار
 : لخاد هب ودرا هيلا یوم توک تبس ییجدب كىحر هام یکدتا تک رح

 | قلادع و سابلاتعلخ هدنیبافصا زادرسروضح نر یدداتعهرب ولو
 هلیغلا دک تانرخ باکر یدنفایمرعدجنا هلتمج وب وسالجا هنیدنښسم

  هلب دئسم یادم وج مع یدتفا فیفع هجرک ئ دنلق سانروءا لک وم

 ]هی ودنک هلبسوب نکل بویلیااعدتښانتیعم نویاه یو درا هدنلاح ضر

 ۱ رای ییهربتعمو هم دامو تمل ص» لزانربیک هب رقد روما نالوارباد

 ازمسان مارا هدلاص مراد هزوهجروما هیلع ءاسب یدلبا التبم هتواخر
 دیسایسراثا یباواریافو فام هییرا د کح لوصارطاخ تیاجر دوجاب
 رد رهاب و رهاظرلز دی ا هعلاتطم

 (اهتنکت یفیکو هایسرح راغ ود ریست )
 رل:ویلق اھ رک د د دع یاو ییلغوشاب یک ر هنورطاب هګ دع» ندنوا

 دوصتمور ظنم ندر هپ ولاش نانلوا لاس را هل رمان یس اغ ود هنوط هلب راتبا ج



( ۳۰( 

 هیس هم دص یناغود هسور یک كزاابولوادوقف هد وسو تمدخ نالوا

 هدوکد هرق ءذهلاحا هلفلوا هتشاکرب بوبارخوا هیءرق یمک و هدزاضق

 رم لاضیاراب ره هراجت نیافسو هلحاوسو راذکو تشک یرااعود نمد
 زاغود توقیح هنشاب یراصح قاوق ورد دمر نکنا هدععاراسخو

 ناد ون نالوا هد اراظنا نیب رود لاما یرغوط هرک د هرق یک ی سیب
 حال هودنول هللا اوراامرف هاش نمش ترضح مادقاو را اشاد حالا
 ج وا هءطة یک انوا امم یرانامزا واو تالا هاب راسو هرمخ دو نام و

 رنک روئلوا مست تزوفو نیتقرفو نوعهوک نویلقرمک ولقاتقو وارابنا

 هدنطاوا بحنر هاه هللا اعود تراسع ندوبامه ناقش قاطرب رخو

 . هیلاقتعو هیس وک قز هیالوق یلحاوس یی موز و تعاقادیدح كف ندزاغوب
 هدنرالوص و هن رلوص هنراویدیشلیا تع رع ناک لاما یرغ وط دن رافرط

 یکن قرنالوق هءالراتاح بولوا ناباسع نویلق ددعجوا هدنرلوشرف

 ناشنو مان ندرکسع توریدندک د قش ةردناب ندنرهغرالا ی وی رامالاب

 رلت داوا ناور یرغوط هنفرط یزاغوب لویناتسا هل اراذک كردیمرتسوک

 بو اوا نانا تس و: مس هرکصو ندنایکص ام دعم یراترضح اشاب نادومق

 هد هب رګ روغآ ادعامند هبئاطاس ةكلف راد | هنازرمخ هدنحازاغوب قا

 *د منع لوحاغودروما هدازاو ناناش هعلواوفعمورو ذعم هدرا هسا ناپ

 لکذالع ها زد هب راع نفو نیافس بیفصتوریسن و اشنا نکبا نانادوبق

 ی دینسرلناد ودقرک ۱ یس هيف اشا نیسح نالوا انشا هد لوا العمدادساا
 نوک انوک هنرلشا ونازو ناسرت ندنوادعونیکوخ هدشنامزاشاب لع

 یزارب و ناشد رو هدننکارپ هرطزب یر ره رک یرالاح یلعیدیس

 ا وکتءیجاقر تولوا ندوادعو ردغفیس لوتقم هدزاغوبیغاسایخد

 هتخ ادنا هب نداوحو لاوس تاکتزا هدندنعرلناد ودق هدرادسا دوحوم

 ا روزو یسینوزوبتا هلک ندنغلشر اح هاسر قم او نامرح باد رک

 قمزاقموقوا هدهناخ هومقو هلا اود د ناعذ ایی رخت یالارب ۍسدنزوس

 (هس دنهو)



۷ AD. 

 ۳7 ردقا روت ناو هرجا مزب شعا E i ۳9۹ شاد “غو |

 | كفالرازب نیک ما نوشروفتهنزاوید ملوك كج قاع هارابنا چ وا |
 ناتسروف لالخا و مالک دل وعم وا و نامز زا رما هر ریوی ۲

 نازوس رر ۳ هر تبع هلع“ هل مح صع تاععدلات یییهاشاب

 یتسهب رح" عماتص نالوا ند هبلغ باسا نوکب نوک نالهاج ناربدتا

 هاش د ندیابلغت ندلحا یک ذلبا ناوارف یس یا دماعاو لی |
 فقوخ دف دلواناناع جد هاو دنک ید دلو ا ناکعا د > زو اهم یزلتعاواقم /

 ندنش ذلوا ناطخراتف رک ر اب ره یرلنادان بلق هلناشلاع ناظاغ *ذخاوم
 عج ضعت لر نایلغ یرهنالهاج دنعنو هلاک ر بصعن كلان وک هقانلوا

 ارقا نامه ةرالكو و تلود هدننتکنلاذر زیسوتحاص مک هدنادان لدارا

 دوخاب دب دخ ماظن هت ر النسا یزواو عرفو قازاا وک توتاشاب هناتم و

 هرکسع بت هر یوغزوب نامرقو شابا دات یر: داخ دیدح ناتکش
 نیافسنک ندنولناتد هعفد وب نازاک داب ندبا نات ذه یک شلوب۶ وقو |

 یکی ازکب د لبا تورط ناو لارا «دتروص دقیاط هع دقج نیه وک ذم
 هنهاکتس هنزاو هرکصن دکدزوگ كرهدنا هام هلنطرد رآها هفظق |

 یه دنور د ها هتفح شد د دع نکا امدعع رک ذلاةراف ننافس هات رلقدراو

 ریز ۳ تا هدنرلنورد الاح راز شا تولوا راهیقس ندنارمسا ئ ازل معاد

 فتو ناتک فمات هدنرک دانا رامخا رولهراو هرلنا یب ناق كلؤا

 هرزوایزاسخا كنسلاها هتراو هما قر کف رلب دابا ناک لاما هو رط |

 نوبانهیاغودرانخ ای لب راکزوروس تولوا یر هیفشو) هیسو ژ زانا
 لرهدیا لی یاغودو لب و یر راةردنا لاحرد توشود هنس هدنابالا

 یرغوط هژاغوب كزا کد هرکص هکز د رغا ندنوباما راد مک نوللوق ۱

 قوس یس رب كراك لوا ةعب هلا تفداصم هلبلمالظ ئم رعو تدوع

 دات چ هنشهرا نو یاو در هلال تحن د هلناز 2 هان ( ام"

۱۹ 



) ۲4۲ ) 

 نکلی ردقه>ابص قرلوا منام هنيا فس ریس تعرسم هلکغا هخاماوه |

 كرلناد ومق هی صعب هدعلاراوب راب دقارب اقرفتعندنرارب ر یرلیک هدنرزوا |

 ینکیدلباسح بوی لک | هلببررقترب نخب دلوا هلاک كن هنیفس موق ره یرب |
 تراشایچ د یرایک اغ و د راسه دک تیا تراس! هلک کج سونافنوجاهدافا |

 ید یک د وعم هدنرلک درتسوکم اسوناف هلماب قرهلوا باوج هي هموس ره |
 نوکب كنب راک اعود ید دع كرلسوناو هلکمرتسوک سوناف ر ورضلا |

 هک ات تولوا شلاق ایک راک زور تقولوا هد هسلا شعروکه دان زرب ندند دع |

 هنرفس هدک دلک رارکتیخد هراکزو ر هدنشاع یشور راثسا لح سفت |

 رارف هنسهپ وپ هلکرب و لوپ بودیا هروف يران کلب نوت هروکذم |
 یس هلج تقولوابولوا هاسشا هرج نز هکل هنسلاها اغود ییدلبا |

 قن روصنمو درا درب یسب ر جا هد هسا را ڈا ارا دتا هنیفعت ندی الارب

 نوط سوغوق یکبار ندنسابراب هتتسو ندنس دن ات بول هدنا اردا |

 هکبش هلن رادانق یدنک لصاطایدلی هدا لانفسأبلق هیلست هلکلب هلا |
 هعاضا ییادانو لهمح یا۴ ین یرح راکش یظع هلاد چ وا شمش ود هدیص

 لذ ناک امیبع یرمادرمجزرد رش هجتوب :دنراا اصوصخ بودیاابهو |
 یسازفا هودنا ماب یرلک دلبا اقبا كالمج یالارب هدنحمو رسا لالغا |
 ناب وک هلبافی>او فیح سوسفا فلکو نازحاو مو كان هخدغد هسان |

 اب رد یور تشک یه هد رالح بی رقردق هنلولح اتش سوم هدعب یدلبا |

 ه هزاسرت رلیک هلت اهم ر دنکسا وی دخ رها بودا تدوع هرکصن دقدلوا

 هرملکنا ندناکحاوخ هدهرد و هلارجزاشاب نادومقو ص مع هلو > د

 یدنلق صصخ هفق وت هدنس هنا حاس كن دنفاخ رفلیعاعس| قیاسیربغس

 (دکسملفت)
 هدععرا هتفر هتفر ییاثف كنوتلا ساسحا نانلوا عطف هده صاع هناح رمط |

 بناح تیفیک وب ندنند دلوا .دکلر و هلیس هع دف تاشفالاح هد هلا رمطو

 هدسان "یدابامویلا هسلوا ع اجرا هنس هع دق تاشیفو بج وم یر هبیرب»

 (لوادتم(



( ۲.۳ 
f |تا  

 | ییطخ هلم جووب نکیارولب زب و بولا هیهدان زنونلا سا نجا نالوا لوادت |[
 | ندنراسخ یی یریمبناجےهن دنغجهلوا| بج وتس یردغ هللا دابع یخد
 | یلاخدا هیهطبارتح كصوصخوب هللا هیاقو ندنرمنع» یال دابعمهو
 | هعفد جاقرب هدیهانب ب اوتف ب بتات ر یها ڈش "هدارااب ی۰ هنغ دلوا ند دمزال

 | سان مويلا قردنلوا هرکاذع ید هداموب .داروش سااح ناس :لوا دّقع ۱

 ۱ یوتلاراسحم هشورغنوایتوتلا زدلا هرزوا یجب داوا یراجو جار هدنرادب |

 ۱ ههرابزوب یس هیعب ر نکل شورو یولاقد:ه هشورغ قم زومط ۱

 | رصمهعب رر سورغجوا یس هیفصنو هشورغ قع قلاب ویگیرزلویناتسا |

 | كلری و بونا هیدراپ نوازوب یسهیفصاو هشورغ قع شبیب وبرز |
 | قیبطت هتفو حار كنناشف ها رص تواوا اراقافنا نی رق یصوص>
 | هلنهوااطعایخد هف رشیاونف ندیهانم اوتف بناج هنغیدلوا ع ورشم |

 | ببسرپ هنسفر كننایف نوتلاویهج هنلوا داتسوداد هرزوا حیاروب دباعف |

 | نونلا هیوراس دالب كلام هلبتروص ترا كع بایرا ض ءب ید ||

 | نوتلا كج هلب ردنوک قرەلوا ند هلوعموب دعب نء هل الواى راک د ردو ک |
 | رش ناشلا ةقيقد هكا یغج هنلوا ذ-ا نوعا یرم» تست رها |
 یدئلوا نالعا هیهنافاخ بالا |

 ( نایعارمهاشمزا اغا متسر تافو ) ۱

 | قاعشویناطاس د البت e‘ یتارقاو لاثم 4 هی بن ییاوط نامزا قءسا |

 هلبایناولم راعطا ر لن رل سم لالاتس لاوما راخدا هلن یاقاح مادخ |

 هدانئاوب اغا سر ینایعا هبلفنالوا یتاتساد سر كناماسو تور ناد یم

 | یتافلخ هلغک تاد واج هاک ردنم راضحایناک دنز تقو تاس هبساحم یار
 | عیفردیس نار اربفس ااس ندناکرا العمناوبد ناک هجاوخ هناصوصخ

 | ردیا قیقح هلیفارطا ییهروب نم کرت هناا یوم بولب روس نوعب» ی دا

 ۱ قح هللا قد رطنولاسرا هیره بناح هلر حارخا هرفاولاوما هجراخ |

 ید هبلا یوم مشابم هدانثا یکیدلبا قیفوتو هداعا هناح هن یلاملا تیپ |
 یدلنادولخاراد مع هی دوعوم لجا لولح مد هیلق ح



) ۲4۶ ( 

 (ودراثداوج صعب )

 یملیاتی ع ندا نق هني رزوانمسد رک تداهع نودامه رکتیعم

 روض- هدنسارهگ هنردا نوچ ا قاوا رره هرک اذلاب ی دلوا بسنا ۱

 قر وا هرک اكه هلفارطابوئلوا تروس نمحادفع هدیمرک ارادزس ۱

a aa aaaحس مس ی ی و و ی و. بیو سس و سس مچ درس سس سس سل سا سد ۳0 )جیحلس مح_سححس صحبت ی ی ی یی ی  

 هی کو ترو شه باب ادب دبسانم هل دمج ینو دلوا تم دبلاج ره نمش تیاهت
 دلمح و یتاضتفا تقولوا توئلوا و هلیفا رطا دن لوصولا دعد

 كيحر 1 ءا هل دلو | تعج سلع ”دزک قافلا یربدتقملوا تکرح

 هردا هرزو ید دنلوآنزاشایخد دع دود نو کت یس ربا دعجب یجد

 نالوا شما وا بر ةنل وضو هب نس كلو درا نونلواتضم ندنسارهص

 ل نهال كنعد هدتلص و فیس هلح نم لارب وط ی رکس ند هلح یهزوعط

 لاوط و اولاصداو زا رعا هنساه ور كن هنوط ت رکا سع هلل دی د یرپوک
 اخو یهت نادعالسا رکنع یعاساو یعلوط اضوصخ یراتضف

 لاو ییدةنو یطحت یرغوط هرورب هداز ید كنعسد ندنزاقدلوا

 تعواقم هدادعا هل اقم نیکع | اعر دص هعماس شود کود هدقلوا

 لوطاتا اک مزال تب روت هنسلوا رند یرش مو راد ر زور ردنا

 ادع ییاغوشاب یصلوط هل ارکسعیناو رادقماشاب ناععحاطایسلاو

 هرکصذ دق دنلوا مارعاو كيرح هعگ لوانامهبولب روب نیت هبیاوطوا
 یودزرا یدلبا مایح بص دنسآ رک یم نولاس*یودرا نوک یسترا

 را ذکز وردچندناوارارفو لو-صو هنس اره ییعشكلوبحمرفظ نو زام
 تولوا تروم تیعچ روع هدرا عش فصارادرس روصح هدک دلا

 یک وط هلر یط دنا ور كن ره هوط ادعا 2 اسع هدههلاطا

 یودرانکا هدکعا رادشا هراسخ لاصدا هخ رلف رط نیحامو یاسا و

 "هدادزاوج کر حو دج و هفر طرب جه الب دع" ن دنس ار عع نم“ ك ونام
 اك یاس هودا ادعارکاآسع داوس نالوا هداحور ادت|بویلوا لو

 همس اتم تع“ هروکهلاوحأ یا ضم ماذ دور ویوأمورةء ع اجرا هل ادروعفد

 (ترح)
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 ___________________________________ _  _ ________  ععع_______-__ع>ععععععععع-)

gyn ۳۹ 6 د  Eتا و سد  

۰ 

 شر

 ندیکمنعسد هلا نت راغ شاب هر ورلاوتءاقا هدنسا هص عن واه

 ناقروط هلبا رک اتع نالوا ی٥ دو ود اتشات یرو رس ئ اخ هر

RETOیدلروت ارساو تب هفرطلوا مدھم نوک زب هلدافر و أم  

 رکننعرتسو یدلوا رومأم هلا هیواو oe اتشاب ناعع یسلاو ۱ وطانا

 هلبادورو یربخ ینیدلوا شعاتعرع هی ورانا ند هز لس كاتشاب ورمتبخ
 یترصت*«نهرحالاح ندم ارك ننارمهرغم هد راتنا و و یداوا روم نه و راو

 هژنارکسع ناو" نيدت هنیعم ندنونامش یو درا اشاب لیعاع#ا یحانوق

 ج اقرب یدیشاناماط یاخرا هفراعاوا یلاع رحااب هرزوا كلا ماع * فرم

 هيعمل اب هلبااشاب راتخم هدا زا اشاب لد لی ددا: روحا هاتم ج هدنر وم ناوک
 لندبت هتئروصیرلابا تکر ح ن دنلوةیرازا لغو آی باح هنت رزوا نعد

 الاخ ندنراشاب یچوتق لام هاکردو یدنا لب ون هراستحم تع ق هنلوا

 | ییحاوسو هئوطو ییسلاو همساس هیاغا نا ءاسولغو| یا یاسا هر اس

 | یودناشلوا اقا كاسا ید ندنفرطاشاب ورسخ نالوا یرکسعرس
 هد هزل موق رعیاضا نکیشملو بنا هب ونک یتا با تیافا هد هر داسو اھا

 ۱ كنعشدورو رم هر وشرف هلی سلاوخ ول رک و ىە دوجود رک كر هتم اکا

 قودرا یار دعس هرزوا ینادلوا یرساو وأ قوا تد رعو تک رحم

 | هی ورلبا هلغلوا تروش«تارکاذم هت قوا تفدو یل کنتور مه سا

 نوناتهیودرا تولوا ادتا هالاتسرا ج وعاش سویج ج وفاحوف

 | روخاربمو بواوا ندنرلبشابیبو,ةللاع هاکرد توراو هفرطاوا هلاراثبم

 هنفرط نمد ندناقرتوط قافتالاب هللا اغا هاربا ناویانالوا یسهیاپ لوا
 | هتس هل اھو هل اع» ییعسد نالوا هدف طورت و دعل لب داوا هدکلبا لواح

 | ندن یا لوکنالب تصموپ هلرساوعد كایارو دةم فرح هننوقزم هک
 هند دلوا شاار وغ هعشزاربا هلن تا دمعت ناعف دلا لرو د نو سلوا لاوس

 هنتیع» یب رمو ترح تاب را ندشاروو قارطاو نددنسارقو ةرعسلس ءاش



۱ 

 ۱ REE لا رکسعولتیلک ار ءوالعو مم هندوجوم مک هپلج

 ۱ نوعسهلیا روصتاتتجا هد دمع یاضتعمو روع ه وشرق مدقانارب

 روا a یاغا هد کک دتا رودص یلاع ما دنف رط هدروک ذمرپش لئاوا

 ۱ تاب و نولتم هاذ ق هرزوایم؛ دلوا رو دم اضع جد هدرلم دوم

 نب رود زد دمع هلذلوا یسیئوزو دودیح تاذدبو كردن و بعالتمو
 قیاطهربغ هتروصنالوا شفنم هدنس هلم هعفص الاغ كالا ااو ارجا
 شوک یی رج لاوحا ی دوم يهل اقم هزم“ د ندەحا هداع وشرف دوخاب

 بویه هديا قیبطاو سابق هفت نوشروق لبس هانبا ندوصوب هه دشیا
 لصاو روک ذم ؛یلاعرصا نیک چارو ظ قفاومان هراژاپ باسح یهد هناخ
 هنولابش یودرا توالواراوس لاحرد هدو داوا یروصح تئایخ تسد

 یهاو ضعبو قیفح ضءبراد هبشسهروک ذم تب رومأم هلرپ رافلبا

 ع وشاب ردبابب وصاراک رخا هلبایراک هلحو سداسد عاونا جب راذعا

 سودیاودابان رف یشانندقع وا بیست قب روم أم هننیعماشاب ناعچیاح

 | یرلنایعا یراضف دارغرارهوییعهو قعلابو EERE یروسهو
 هدناب یرلانا قاطد لر هتیارومأم یارحا اب وک هعمل اب قرئاق رومأم يد

 لاک هرزوا یداهندیاضتقم كموقرم یاغایدابارودص یلاع ممارکید
 ۱ مولعم یبابخ دشا یک یکلهدرک س یسایفشا یلعاط ورد هنواو ناخ

 ۱ هتسن ات سا یدنک قب رومأم تمحیجد هذ دوب نکا لیلحوریعح

 ۱ یگتسع واک یءدندعم مدقانارب قرهللوا لوق هروک ذه تع” نیم

 ۱ زادنا هوطح هاوو اهوا علا اعم هیلاراشم ع وشاب تولوا یررح

 | هص هب ود نک یصوصخ یم لا یدصت هلوفد كنادعا نالوا یدعت

 دادتشا كنعسدو مانارا محا هلبا لاو تیل هد هسیا شالوا لی یرخا دعب

 هلغلوا مانا مولعم یکیدلبا ماسیف هداومضعب بجوم قتتوفو یریکش
 ٠ هشنرومأم بوص هلن رکسع یبشن ظذاعول تلک و كیکفت ندنرب یزویرزم

 | ك یبعدمد ازیدنذا ىلج نلفعسوز هن رزوا نوعا كلنا كر رنو قوس |

 ) رومأم) ۱
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 ۱ اک رک كنت ؟یع E نشد هدو رط اشاب نا عع یدنلو زوعأم

 ۱ هدناو_ رګ نالک ندنفرط هلاراشف ه کا داب ۱ ناڪ ا نار“ ؟هدفر طا وا ید ۱

 ۱ هل كروب زم ءاضق اغا لبلخ یشانیبومق وان نر هلغعاوا بارشا ۱

 هنآر و رها نوراو دیه هیلاراشهو تک رح سفتلاب هلبأب زا برو ترح ۱ ۱

 | رومأم هنسهعلقلیعقسا تايعا لوبنا كلذکی دلوا رومأم هكا تعناتم |

 | یبهطوا ینایعا سودلاو هل رح نابرا هلا كنساضق ةد هنسا شلوا |

 هلنارغن یللا ینایعا یروسمو هلارفن زوب ترد اغا هللا فر. ولغوا |

 | لویخاو یرازاب ولغوایباحو هلبارفن یللازویک,ا ینایعا یرهقیسورو
 | زایطس ةماغ لراضق یرافدلوا فرصتع یرلناسیعا هیلساو هحازوقو

 ۱ هرزوا نريد تأد یفیک یراق دنلوا نيبعف هنیعم هیلاراشم هل راز اش

 | دتننه هارغبولق هلدهلوا نیو رب ر هتفرط قرەلوا ییاسحرتفد قا

 هرزواقعوب هدنامدخ هنتسرب هدننیعم هیلاراشمخ وشاب نکلا یدنلق نیمطت

 دعا را تاڪ ولت نداقلعت هیتس "دارا ند هناک وله هح رڌ هد رب رحم

 رة سشللا زو ندنرافاجوا رادحطتو «اسیس و یللا ز ویکبا ندسنغاجوا

 یواح یی رلع ر ومأم كناوغا نالوا بص هد رک س هنت زارزوا كن وایفوت

 رب زو یدنلفرایسوتعب هم اارا هت یعم لاختالالع و رادصا یلاع ما

 هظح اللا سدت ید یسضلوبكنی زاوسیرکسعیرصکی هدشنعم هبلاراشم

 | یدهکندرس ضعف ندنفرط نوطاتا هداه ةلاسا هلفلوا ند همزال
 | یرلغلوا فرقوت الضا لرلقاربب هلوقعوا نیفلوا هدکعا دراوت یزلفارب

 | هداسلا یرجاک هدننارع نمش هرزوا قاجوا دعاق یر هیهلوا زوج
 | عوبشاب بقعر در رب و رارقو تشع هنسهدام یرعت هاکردب حک

 ۱ رومآم ندنفرط قاحوا هدننعص یزلعلوا رایسو ثعف هنف رط هلاراشم

 | یلاععا ابا طخ هش راغا قارعبو هبیدنفا" ی زاب روهآع هنتسم هلنااغا
 یرازاب یلغوا یجاع هد اشنا راب دلنا نادا هنشاضتفم هلفغلوا زا دا

 ناعع كناغا هل ز وق یا دارع رکسع ر شكت لناتشاب هرات «دنفرط |



) ۲۸۸ ) 

 یضتتعمنسماوالبوحم دنتسیرازا یلغوا یاح كندن زوم ام هنفرطاشاب |
 هد اسب فن ند هردانسهن یدلوایصنعم هنفاهاو تک ع هلن اتو

 قوس اعیرس هنوباب«) یودرا هلیاب درکربس ردتعمو ببتر ,یراوسو
 هراسو لکو یئیاب یجات-وبو یسضاق هنردا هرزوا قوا ب: رستو
 هداشاوب تولوا سعوا لا سزاو.رادبصا یلاع ما هج دفا ندنوب اباطخ

 قفحم یرلفدلوا میهار یابشا الاج هلجورخ ند هنرد | روب نم رکسع
 تکرحو دجون یرویاط لوس لصا اند هنفرط ةه لاراشم ع وباب لغم وإ

 4 وجو د>ردییوزا 71 این تک هدملاراش« یودرایمم هنکي دتا

 | دوب رک ع داپ یرالبا قاحم ا ههیلاراثن تیعم ن زا دعب نیفلوانیرق

 همحو هنر ود یلاعرها اب اا هرمشاب اه نالوا نییعد هنفوسو هنغوشاب

 نفی دنلف هلاماو فرض ید رط یسودراایشاب ناعع باح یرلتع رع

 آن ررډد باد بهر هلال. وب و نیو رب رګ دندرط رو) سه یو درا

 نلویلک و یغاطروهکب هرکصن دق دنلو انیمانو ف طا: نیم نادرغ بولو

 بردو فرح كنب راضف یرکعو هردو ناک هرعلعمو هک زا محبو

 | :ییاسونابعاو ماکح .نوخم رللبا لاسرا هی ودرا هلباراغو بشاب ردتقم ییاپرا

 یدلوا راطعا هنن رقاعاا دورو دننبعم

 4 "یا هک زا ودرا تک رح)

 | هنفرط ناقرتوط اغامهاربا ناولهپ و ایشاب یرورمس یجهخرچ هکنوج
 ۱ رکسک ریو کیف هل اما دعا رکیبیع ندیاروم هام وراشانناععع ویخا و

 | هزژوا ین دلو یک ذ افنا هل رللوا مزاع هپ ورلبا نډهرښدېلس اشاپ ورخ

 هدع اولا ينج یرلت رۇم یاو نیبعل رک اسع نی رد هنن رلتیعم

 | قجحمور دم رغوط یدو ید نود! یودرا هرکصن دفدنلوا نیصر ۱

 هروب نم ٌبعلقو رونع هنفرطکوکر وشرف نپنا هلرب تضهنو تکرح هم |

 ۱ | هیسلنا تاوصو ممع هن زارزوا شرکب و شاب ریا رو مدر دنراوج
amg rere! 7 eran 0 هم تو emire 
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 | بولوا تااحرر بجوم یفلنعشاش كند یءدف رطور صوصحوب |

 | نابسج ید هلیتمچ هریخذو ردپا تعجرو تدوع هپ رب یروربض
 ۱ رعایا هدرب یروق هثدنلوا راکذت یب هد ام فرط شا لر هید نشود

 .دنساټ>ا هيلع ِتاود رخاولواو رارصا هیأروب یخد ندفرط.ضعب

 ساب و شرکب هلبا اب تصرف لاع>ا یتساناعرنادعب و قالفا نالوا
 نعود اصوصخو راظتنا هشت با هکلنارامراتو یروشب وق یسیضارا

 | هکنجو راتخاو جر راهطا الب ید داوی ہدلتلا٣ ههلن اعاد هدنسوشرف

 | دربدنوب زراکدا ضع ندا رارف یاج مع مدعم ندعورش
 | توفوتالاج ق> ھوا رک عی وچ ثعابو نناتسح هیت اد هناروکذموا
 ۱ هدرارصاه>رد ضد دلوا ود یرلءا سو راک دنو, لیصفت یتاباغنالوا بلق

 | بجر هام هلکلرب و رارق متع رغ فرط یچ ور راک ر ا كز هدا راعشا

 كموق رم هاموتکر ح ندندار هک مش یتوک بذ بیلا یی رک ك جر ملا
 یدناوا تاصوو لوز هنسارصص قعسور نوک نیا نالوا ی

 (یدتفا كي ترعو هداز اشاب ناعءویدنفا تااح قالطا )

 هدناوا یی دلوا اطلس باکر سیر هدیناخطصم دمع مدقاندنوب |

 ےک ا تسلط ایا ج است

 ۱ نیلصم بیل و تبفاع د ول سرفن هنن اجا فیلاک: صد نالوا

 | ماقم ندنرلق دلوا ناکءاو زاوج داد تروص یشانندنتبحاصو ترادق
 | حا صم هلر دیعصتید هداسرداسهدیشردنس» لواو دیعبت ندتسابر

 | هنانمو تنامعو تاکش یکدلبا هلرصرغ دیک و جور نەھل |

 | تیوب ضیب نور دیلع لاجر,نالوا هناز لبق» هدنلوا لوا |
 | نیکسنونایتسایس بیبطت ابوکن دن وا هنازو لدکییلاقو لبق یخی |
 | باکر سر اشاس نالوا شهلوا مفد ه هیهاتوک نوا نارقا دس> ۱
 نارفا هل زات تّفادصو دشرو تسانکو لعع یدنوا تلاح دیعس د

 ند هلج ی دم هل رعب یترافس سراب اصوص> پولوا مدعم هنلاثماو
 _________________ سس

 یو سس

 ا تی ست سس سس سس
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 نیا سم هدندنع هماع فات فوفو هاتفیفح نیاوحا اب ان ور وا نالوا مرا

 | .مولعم ینیداوا تاذ قج هلوا لاو جر یالتیف ,درغرادد هجوب هلیوب
 | هنن ژهلاهاش خط ییدلوا مرکو تبغر نااشو مرک نادر دقو دخ

 یظعلا ن ابعش هاه نیفلوا ےہلم

 تقو تاکش هدناخ نطصهرود نکنا ندننالصم ییا داس نامزو

 ۱ یارو باناهر ندیارنغا دف هدنلیاوا

 | یال هدف داوا تلظلس نیو رقم تنم لرهتدا تداع ی مل لو

 | رودص نالواریمزا رهش ةتخادلا هلی رقتوب بولوا تهش+دنسم »بت
 | ىدنفا ك ترع طصم دیسلا ءداز اشاب ناعع ىلا مور ابا ندمارک

 یجدکنا هدروب نم رات هل رومط یریکنامح تعفشو جز ید هدنمح

 یدلا رودص لاعرما هدخاب قالطا هیلع "داراب

 ۱ (نیدو*لاو هعاف دورو )
 | ندنفرطاشا سد ردا یسلاونیدو هنالعم هاکرد نوک یک كنابعش هام

  كشيايعشا ولب رص هدنراوح یس د علق هطا ناک دن رق ن دووه د عاق نالک

 | هفانکاو قارطا توقح اع اجو الما هلارک اسعو تام د ن رلتور دوان

 | ند:ذرط هیلاراثم یرهفنالن د دع ترد یراک دلنا افلاتراسخو ررض

 . ینددنلوا طرضو حق لات هب ود ۾ راكان هلیما دقا هل رکسع نالوا نیت

 یدلوا رورس ثعاناعوب هلغلوا روطتسو ررح
 | ( هنراو هطفاک واندشرومًامو اشاب وطصم ییئالب هب تارزوناسحا)

 | ینالع ندمارک نارععریم نالوا شعلق رومأم هلوباتنه یودزا ادم

 تابثا هر دورو هنعا حک قعضوز هلبا راد لم هدانکاوت اشاب ی طصم

 | دوجوم تدالجروطو ترازوناش هلمحره هدهلایوم بویلبادوجو
  هلغلوا دومشمو ترحم هدرلم دعم ید یراصوصخ ترغو تزاسحو

 هرکصت دقدنلوا ني زت ییفایل سود هلترازو هنهاس هز نعلخ-هداناود

 هقئاخاوسرکد هرف كنادعا رک اسعقحا یدلروت نیبعت هئس هظفاحم هئراو
 | ظفاسحم نوا ادیوه ترین تم موم .جاوما دم هژام ی
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) ۲۵۱ ) 
 ڪڪ سس سس تست

 ۱ دات اره ندکشو ب ر یوزر 3 رکسع ولت لک ید هدننبعم هبلاراشم

 اد ینیدلاق نم داعم دیه السا دحر ناز هدیلاوخ وا الاح تكيفدیاو ۱

 ۱ ee بقد و ماتا ه]ءمح ره هم اکعساو تب وعتءاش . هنعب د)وا انعم |

 ۱ و 1 قیتعیایبو اي رواش 3 ۱

 نادت اف : یاکرا ۳ رزوبسا E وا ندنرازا هلطاو ۱

 ندساضقولقارطو زویکیاندنطراب و زود ندنساضق راشهحقاو زویکیا |

 راصعاو ویک !ندنساضف هویکو زویحوا ندنساضق كوكو ژوبجوا ۱

 قوس هیهنراو هل اراهد رک سر دتقمو باترترکسع هدا رفنزویکیا ن د هویک

 | یوزاب تب وقتو بدسذت یرادصا هلع صاوا هدناب قماوا بی رستو
 ىیذنلوا س وصد تروصوشا هنس هظفاح

 ( هنردارکسص رفولورحز)
 هدا فن ك ند هنزدا سفن هرزوآ یب دلواربطسقو ر رقت یداو بت رم |

 هسا شم وا رعیسنو زب رهن هافرط یغوشاب ودراو رب رحنو ریهجت یراوسو |
 لح قرلوا رارف "یداوورهر هدهار یا" یریک | لر رحم رکدع ید |

 مزکارادرس ندنراقداوا مجانولفا كنارفن نالوا لصاو هتي ررومأم

 یا ىلع هلتفرعم رشابم رومأم ندقاجوا هدقدلوا رادرمخ یرلتضح |

 | بن رشتو لاتسرا هروک ذم روم لو بیرت رکسعرفن كيبجوا لاح

 اددح هدئاب یرللیا بب دانو رب عن یارجا هدنفح راندا رارفو یرللبا |

 یدنافرایس و تعد هره دلي ماکح رک دلافلاسو را دصا نلاعرما

 (دیفوصرکسعرس یودرالاوحا)
 لردا قیضلو سصح یتسایفشا وار رص یرلترضح اشاب دیشروخ |

 نتنحو یرابنوع ,درسل وف یب راروغیلو هغت الب و هعلق قارب وطرفاو

 نالوا داره یاهم نکل بولوا قیفوت نیرف هلبایرادنامج هجوت
 | هنسوبالاح هدننعع للمسن كنسهدام قلوا با رفظ هدارغلب داهجل اراد
 ۳۳۳۳ ن و ت تت تی ی ینا
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 | هددودح ا جد قزل رمطح شان ميهاربا ی قشار دص یسلاو

 اج“ یینزوزپاو شاب نایاس یفرمصتم یاس ساک نینارمرب« نالوا ۱
 یادوبد مه زارشو اشاب لک دو رورو ادب هم ی ۱

 تکرح هیورلبا ند دیسکلع نایک سالاپ هلا فو رکاسع یکی نام |
 موج هنیرارزوا هروفسم E دوت رصن دو: ندفرط یکتا هلرب

 هل توب ورهدمو روم ةمراکېت نع دراتس نوعاب هدنراک دابا تاوصو
 هبلاراشم رگ ر مسو لوا رسد یک ن زا دعا ديب هب هدارغلب

 یبدرا لس د هلا ناشار وح زا اا نالوا قعم دوحوم نآالایلا

 | هغ رزوا دارفلب و دورو هالحاس هنوطندنرزوا ؛ثدنوطزوپ بورش و
 . لول اتش بوم ندلحا ید دنلوا عاعساو رابخ ارپ را ییلداوا دوي ر

 عارساو قوس هی ورلبا رم کی 9 نامه ننسکع |
 هل هردو سویج یخد یسودنکو  عامطاو لتا هدارفلب رصاحو
 ِ ههملاراشم یسلاو هتسوب هرزوا قاوا عاحر e a ما ددا تادأب

 هقشار ندنف رط یم درد دج رود ی داشان س ۱ زدا يطا ندوو دهد

 [ هع هملاراشم طوع نوا قوس هیفاو رک اسع قرەلوا لود

 وا روداو لاسرا ا دلناوا فرش ناش ونشا یر لوا

 ىدنلۆا لاععتسا دا او ذع

 (فن رش س دق هنا جود )

 قطصمهداز قان رع یسر د »ناخ دن زا مر دلت الاح ندیرلسر دم هس ور

 ۱ ندنند نکلع یزاوستو هداج رفن زویکنا هلا رع هع دوا ند وب یدنفا

 “هل اقش هلتع رع هتیعم اشاب ر دیشروخ ی کم رقت درو وصو 2 رو "رې

 یکی دلنارم رشک یس [ 8 , دون قرسص کا تبالصو ترم دادعا هدادعا

 | نوا کكعطعلا ناسعش هام هلغاواربعم تسانع هاشنهش. هج وف تلاه لنعح
 هدأت هچورب هروک ذع هسردمو هرزوا قلوا فرصتم ندننوک یجب |
 هلناسحا یس ےب یی هاو فرش سدق هلیظر:قاوا شا هدنرزوا |

 یدل دارويي نا رقالازاتع |
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 (دق رفتمنداوح ) ۱

 نوفا هن :رطانیغوشاباعود دا هلن اراهب ولاش بنر نوا 0 ۱

 | اهخا نیافس هدات رد هرژوا یمیدنلوا هربنتورعآ امدقمنالویق كب لیلخ وا
 | e هدنراوص ید هدراتراوص يعل داوا یدک ر كناوه دوخان "یک ۱

 | مدقا ناز یرهنولاش لّژبردکح هللا لزوکو لادنص ردق یکدلیهلوا |

 لخت کنآ لا هتل لاشه ردرومآم تم دخو ا ۱
 لغو نایتسموع وعسم یکی دابا نالو یرسسس هدنزوص هب فو قاب ۱

 ۱ دیصوقو را نالوا یشوه شوک سوکنم ندیمرک ازادرس فرطامذقم ۱

 هلبا اشا د جا ج ڄا مرکمرب زو هلر لوخ د ندنزافوب هجو روب هجوم

 هیفس راسو هود نالوا هدیلاوط واو رارحا هور یرلقازاق هراڪاب |
 یعایارادتفالذ هد توذرسک هلکعا قرغو قزح ییادعا رج |
 ی ایجوق ینایعا یساض دے وایدناوارادصا دک وم ماا د دع هدا

 هد هسداروم أم هننبعم ظفاح لو کیت هلارکسع او را دق مام دقم اغا بوبا

 هدآ هدنرلفرط هلقو لوک تویاو الام هدنرگبع نانلوا لاصیا هفرطاوا

 هتشلاند رکیعروئلواریت قامود هدٌساصد هتف ولو موز )رکوال

 لیکو ر موف رم نابعا نکا بوتلرا قیفح ییحدشح هداس قوحرارپ |

 رف یکا فا رع هلکعد فاربسو ناول كنارمن حر هنا دلوا

 دنفرط یلوکبنر هلردب رقت تصخر هنرلغلوا ماددا هتم یشاتکولب
 یوق هيلا یوم نوکسهلبا لاس رار فل ك.نوا ندنارفن نانلوا رک ذ |

 هي شا ییانروط رومام ن دقاجوا نوجا روب نم صوصخو هب یاب
 لرکعرا دملوا ررح هح ور هح رک یدینلوار داصفب رش نما ااظخ

 كنادعا منه لالا نجا بولوا ررةعرما یول هد هموق ره "اوج |
 هلن افم مدقانارب یو دنموح تدش وسو وس هن راذرط نونا یودرا

 هرشک زکادع ءدنویام یوذرا نیغلوا مام ےھا مام او مایق هبهلاغ عفرو |

 قلوا ندا سەلو ھم مالک هیفالاه یصوصخ یی؛دلوا ند هضصا رف ىو



 ۱۳ لب ید کس فتا ی رد نوا ناف ط فول ی دش اهلی
 | نابعا نوعسملیا لاسرا هنویاسبه یودرا ماتلاب هلب رلتیعء ناموقم |

 ۱ یسشابشواع ناکرا العم ناویدو یسافا رلیهابس لعغااب و سلا یوم

 | اغایصولخ نالقروم أم صوصخ هروب رم صوصخ بولوا ی کو
 هدا دعت ییهروک ذه رک اسعو هلا یوم یایانروط روان ندقاحواو

 | یلاع ما اد دح هدنابعش طساوا ااطخ هیافاش وردییاح نانلوا نیت
 | هلا رکسع ولتماک اغا لیلطادبع یتایعا هنولب تالذک یدنلوا رادصا

 یشانندهروک ذم پایسا هدنوبامهیودرا ید هسارومأم هنید و سفناا
 | یودرا سغلاب لاح یا ىلع هلارقن كسحوا ییبم هنمور رشک رکسع

 | هرود نح نایعا هدروک ذم رات هرزوا كملنا ترداس هلوصو هنونام*

 کوک رب مولا هلبس هیاب قاباغااق دو یدلبا رودص فی رش ما هعشب
 و اسو یلتلابا نانلوا نی دن راّیعم ناطلس یارکرداهم نالوا هدنناح |

 را قهر و نیت یرللیا تم رعو تکر ح هنبرزوا نمش د هلبا یرکسع ضب
 | یسهدوب و نانوک یدنلوا نیکع یزروما ناس هلاسراقراصم را دم

 نالایلا نکیا رومأم هنویاههرفس هلبارفن یللازوب اغا هللا فطا ىلغوا تبس
 | تاییدأت نالوا هدنامک "هدرپ ریز زونه هس نامز ةیقاعتم لئاوغ
 | ازارغا هتسهزایغاب راوطاكننا فا ندیا ناعءا نيع ضاعا ندا طلس

 | شا رودص فب رش ما نوصسالحاو نت هلت« نامرف لاثتما م دع
 | ماجا هظحالمو شلاق یکی بد تس كورج موق رم یاغا هل رفنوپ و

 بات هنقناسمرج هلفلوا شاراط یک تس هرصواق نس هلصوح هللا یراک

 | رورمنم هدنقحو شلت زا بنو ماحرتسا یتفالطاو وذع قرهلوا رفغتسمو
 | ناععهرفیسهدوب و هعر ودد شا ن دل نک ملام دانسااب وک امنا نالوا
 | ییاحعتسا رومأم هلفلوا سهل راعشا یخد ندنفرط اغا رع یباح هداز
 | لاسرا هوبا یوذرا هلا هلیغوشابیرکسع موق رم رادقم یییدلوا
 |. هنس دنکو هبهداز نام هرف هیلایوم نوعفالطاو وضع هلیطرش یسلیا
 یداروس لاسرا فرش صا اباطخ ۱

 (دورو)



 ( ناطیاضلاوحاو لوطان بناجزا رک اسعضب 5

 رایج روس مدقم هلبا مارباو مادقا یوزا روز ندلوق ره امدقء هکنوج |
 رارشابم نیعتم ندنفرط ولفامواو یررعا لاتسا دک و م ییردیو ||
 تباجاو توعد هیارغ مالسا له! هلبتروص ماع لیفت هلرب ماشا هنلاسرا |
 اعوط نکما ام« ندیلوطانا قر دنلوا ت و 1 رکا ےھدح یلع هراندیا ۱

 رومأم بوص مزاعو رو رم ندرادکسا هورک ورکر لو رف رفس اهرکوا |

 ند هیلعتاود فر ط هدب زا دلع هعق و بقع تا دحرک یدیازرواوا ||

 مدع نازادعب د ندنرافرط نکلبولب روبب نازرا نانیطاونما لاک |
 تواعشو نایغط هيض مان تروص زار او تطلس ءالت و روما *هلخاد

 نح ای غو تاون خان نا ناماو ار نوا ظم1
 عاواو نو رب ند دمع "هدمع كافنص ضعي كلذ دع و ندنرا هساس ۱

 كنتطلس كلا *لاهازنک | هکلب و كنلود ءالکو یشان ندنرا هق>الشحاق |

 ریغتعو ردکنم هدان ز حد ًامویف اوب و رفتم ند لو د: یرانورد ||
 هدرانا هلبس رفت و وراکرد الاح هدنرابیق دوپعم فوخ هلر كاردایشیدلوا |
 قحا هدنیفرط نکل بولوا راکشا اکر سہ هنفرط ت تاود یجد ۱

 قاقنا ل دم قاعش نایلوا دیفع ینا عمر ےھ هعنل ندر وتفو فعض

 اذا) هلک ج لا فارنعا نادم» مو یروصقسه:ع یر ره نوعا قلو ا |

 فالناووحمیاداضء«هدامهرزوایرادوع ( اراخانلقنارانلاو ءالا اهداصت |

 تمدخو تلود روما تشع قافتالاب نالواتیءالسا ةبجاو هدعب بودنا
 فاصانا هاکن فطع هرک ر اضراو ع وطلاب هن راصوصخ تم لو |
 توقربفوت كن هبلع تاود نامزرب یشان ندنخیدم هل وا مسم یرالبا |

 نایشانکب هرمز ندباناجو ساب رت هدناهاشداب روغوا نوجا یتکوشو |
 هدنس هيلع هیاسو لالا مادتسمو لاک لان هلرسالعء هاکرد تمدح ضيف |

 ۱ نوف كياسد تاود یئیبدلوا لاونو 0 لامالام "هرفس شک كنابلک ۱

 | هدم یوا هدنرالالفتسا * :a4 و و باغاو ف فرصت مامزو لاتا يعطف ۱
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 نیر دغو دراو نادا. د ااو کل ہراس رک اع نیش ےک راک دلم لاما

 | قجا ید رک دع هيلع تلود .وجولا لک نم هکلبو یرلیض مع فالخ
 ند :ذرط لوطاا نیفلوا یرایضارو نما ساسا قلوا رے هزودنک

 هزویکو دیک زا هد رؤ رکسعر نوساوا هترولوا :دکلرد هن ره

 هدا: یرلقدل وا فقاو هل راتبخا یراناتد ییرلک دابا هماقا هدنرلفرط

 افطتاخ قرر طف هنسهصدلا رق راب شافطوا و رلمدرمکسو راهتسوا نامش

 ندهاتسا قا الات هسا ندنرلساخ و دک زلالک رک | فود رکس ی ک

 4 لاغشنرا ه للت مالط م لوو دھکر دات یرقس ندنآرت ون دعاح مرد

 یقاعرضا هت ظا قرط هک دوم ار قاطاو مع ه هزلنا تارق یراکدلا

 ی راک داباراقفا بغل فیس دن اه ولس هو رفع تراک ی زابخا نب د دع

 تودارادتقا هيمو فرد هلن شادلو و کلر لا هدادعا بنا رع

 زارحا ها دک ةد دو ولو لرد اد اوسر شک: هد سابق هع سان "هرظنم

 ر هتسواو راش اهطوااسا راعش لیح عاز ص هدنرادرا نکناراردلا
 قلنا رقو یراهساق ندنا كهاشدان اه مادر اه رل الود هرقو اقسو
 یداربزدارای-1و قوش دن زلال هلل زامطا تدالح لر ه د یراحوق هرق

 "دنا و اند در و رب ۳ هساآ لند راک د هعشد کی نذآ دورو رک او

 هرس رف رعت و و یداراردآر را رشا كردن ارات شا یرلت از یر صکب هترلقارب

 ابا هی یلاع ب تا هم دعم ةسلا رک یللاز کس نالوا نادنرلسنح ودنک رکا

 الثم رو ان داوس یرلک دانا دارا هرزوا روک ذم ه>ورورلایدأو

 لرهریفت روض ندرعم فرظ هرات اش هرزوا قوا رفنزوشردزویحوا |

 و د: کو یدیاززدیاابمه لعلب و لکا لاغشو رک نایعاروا یتسهدابز |
 ید یرانا لر هلو اقم هرزوالاونموب هنت هل رل هد رکی مس كرانیاوا ندنراسذج |
 تاود لاضاتلا یدبا رردنا اقلاوارغا هرن داو اسان ول اهررکوا اعوط |

 هلغلوا شلوا یرانخمو دمعه كن رلفاحوا یرکسع هلا راس كدیلغ

 نالوا س ء5, یرانتعا هدمع لوح ید ی ی ؛طاش اد طدرو ظ.م همش ۱

 ( ناتدود)

 9 ۱ فک سم فس ۳ 3۳ اینچ



 هژذلواناشم رب وناک زالالخم هلیسالیتسا رلنادان فاخ ان نایشاکب نام دود

 ۱ رک هک ردوب قح كلايغط بان راو ناراکعمط ضعب هلبثاوثع كلب ركب

 هلاجرو ناوسنو افعضو ااعر هدج راخو لخاد رک و هلاملا تس و تلود

 | تتیاوغو تحاقویرلق دلوا بکن مو تراسخو ررسطیرلک دلبالاصرا
 | حدماعاد بودا تارتسا هب راتبا جو ظف> سان هلفماتاوا یناناب ودح

 | هلبرللوارازیب ندنسایقشا ل رلن وب قحا نکیا راکعهدیا شاسو اکو

 قاعصتسا یرافک یالئسا هللا ذاع هل تا هرلنوب هدنوربو نورد |

 | ی رکی کج هذیک لبان واه یودراامدقم قح رای دلواردیا راصقتساو |

 | بایرا کودیا ترابع ندرفنردق كب ترد عومخناثیحنم یرکسع |
 ۱ اشاب دوادو نکنآ هدتعیلا ۱ هبت رھ هد رادع نیهساقح ضعد ندتفد ۱

 ۱ عابت او هد رحو ساسو ماکح هدنراک دنا تماقاو حورخ دنسا ره

 | نکا تلود ةمزال یادت رفثردق كب شب قلا هلا راسو ولفاجوا

 | مال ي هلرباطعا یب رفد كثجباوخو ج رخ رفن ك تردنوا هبیاع باب
 یرعگبنالکن د هرکص هدرارب یزلکدنک هرکص رکو هدا روا رک, ججو
 لاوناوایناشیعت موب لکادعام ندنرانانیعن هرزوا ررح لاونمكنب راقاربب

 تیعرو تنطاس ناشکتربغوتاو د ءالک و نافنصم را دلباافیتسا هرزوا
 دهسا راتشاوا تر عادرب عاد ندنرا وظا هل وعم وب لرادع شب

 | نادند هلنا راتخا یتاشاموا رادم تروض لاحو تقو یاضتقمرپ

 | لاوح هرابحکلم ترمضخ هاك !تلادع هاک رد بولوا رابطصا شفا

 | راکرخا ید كرانا هسعلوا رادتا 4هذخاومو لاّوسرب ز یدیازردیاراک

 ۱ هثدانسا تان وکر خا شعب رولوا دو دعه ندهلوقموب هیالکو ضع |

 ۱ راحود هثحاسمو لئاسم زولوا لکه اوج هوکص هلباراساحا نایب |

 | زوس هدیاب وب ةحرک یدیشفاوا راعشتسا ندننابل كع راضعب یفح هنلوا
 | نامه ةا ملاوةبا دبلاف ةبانعلا هللا نمو قود یش هد اقر دق هرذ نکلقوج
 | كن رلدرض> ناوالا لک یف هرصنو هللا هدا نام هاشنمس ناثم بانج



( ۲۵۸ ) 

 یقسادعا یخ ادو یتراخو یونعمو یروص |

 (تادراعتامدتمو تات داوح صدر اد هنوامشیودرا) ۱

 | نیما هیلنا ناشدرپ و روع»

 | ادرس روضج یبادرف كنیدورو هنمارک نچ سور توبامه یودرا |
 | ااو ارور هی وشرف بروا ترون نک )دنع ھوا |
 ۱ ندن رطرهورادتباوع ورشهروبع هب رکسعفونصوراضحاو هيم رلقیحا ۱
 | نکیا هدقلوارادتقالذب ورا ره ی هپ رحب دریاس تام مو بوط ید |
 دادقمرب اغا قانشوب یناسعا قه ورز نالوا شمک هیوشرفامدقم |
 | هدهفاسم تعاس یکا ه یکوکرب هلغلوا نیک هلوغارق هللا یراوس |
 ۱ هحوابلک تدیکمرب نیم هدنسانئا یراذک و تشک هدنتع»یرلغا هباد ۱

 | تارا هی یناطاس یودرا هلی مر اس نامجو توطّو هللا داب و یراوس |

 ۱ ئر دع رابنوط یراج هدلجم :تعاس تزد هشنرکب هلن كلبا ییاشدرپ |

 هد هچورک نب زوباطو شکناتکر ح هج دعم ندنهاکو درا نالوا هدنراک |
 ] ندنښد دلواشاناتعیس یس هنطق را دمر هل ورلباتویل رک هدنګا هردر ۱

 | هر فداصت هنسهنطق رادقمر بوراو هرافرطلوااعا قانشوب هبلایوم |
 | هازغلرهدیاادنب روکب میم دادعا رکسع هدک دليا ترشاس ه هب راح ۱

 | نالوابمف هدیکو کر یربش یرلقدلواالم هبهقباتطم هک دتکاراهمحم» |
 ۱ هداع و یراوس هعنولتیلک لاحرد هدقدلوا سکعنم هودزا رگکسع ضع ۱

 | رکیعسب راب دلباتر دابم هه را هرزوا قافتا قاسوتعرابف هدادما |
 ۱ روداط نالوا هد وص ود هدد دلو | یرفنت نتعد وشم كاع“ د یرفوت تعالسا

 | یارجا هلبا رارصاو تموابقم لاک بوکج هکر عع؛نادیم یروکذم |
 ۱ هد هسلا ئ دا: ارو دوم یربعوییسو روت یمادتا ه یزاشاا عیانص

 زار ادز مشج رابد ندا دعا "هیرا تالا رار مالسارکبع ناروالد |

 یراک دلا ما دفا ی وزمن فرص ههو اص مو هلباقم هناریش یر هیلواتالابمو
 هن دھار زو ص سمعناه وشرق ید یراتر ضخ مرک ارادرمسهدناوا

 ماودو یس هن راصوصخ نیکعوا وقت هلیلاسرا تام مو دادمای رد |
 ۱ 

 (را درو ر



a ۱(لصاخ ا) رلب  erندنیفرط رادع» تعاس: کس لصتم هرزوآ  | 

 هدنايالسا بناح نادزپترصن یسنراکر >| بوللوا رازراک را لاعشا |

 ۱ نکلرایذلبا تچر بوبلاق یناونو باتهتمواكنادعا هللوا نازو

 هلفم نوا یمطعار دصیاضر هن رابع ینہم هبنایگح تاظحالم ضعب |

۱ 
۱ 
| 

 ندلحوا هک رب هلبارا دتا هنیبترت یر هیوصنم ج رطس یخد یادناموف |

 تدوع هنفرط کوک رب جد مالسا رکررع هلتعانو هنفلعازود .هجردف وب

 | زدقد دعزوب جا ح ورحتو دیهش ندمالسارکسع هدکنجیاننا رایدلپا
 | یسهریا روک دم كنج یدیارتک |هلسابق اک ود هدنفرط نمد بواوا

 رداح هنهاکر عم یراغا هیاد ندیارو رم یرک ذ ر وب نم نعد نوک

 | یودرا هلک لا توت تروص هر اوتماقا مایخ برس بولک هله اک ارجو
 ۱ معصن قوا تاوص بولی راو هن رزوا هلرعجو تیلک ید ندنورامه

 | یسچهخرح نونامهیودراییبم هنغ دلواتیج بحاصرادرم چ رک
 | یداشاب دخ يرورس نالوا شلوا نیت هنفرط ناقروط بولوا
 | بونلوا بلج هنعسور هلا هر اسنب زوم امواغا مهارباناولهپ نالوا مدننیعم
 اعا دوم در ندنهوحو هردا هر و راما هر کوک رب وشر ندیا

 | ناقرتوط هلناسح |ینارممرم هنر ن دنغد دلوارا دمان هلعاصسو ترمغتالذک
 ند نواه یودراهرزوا لاح وب یدنلقراتخ | هغو ا نیرعت هنس هطظذاح

 | هل ران توطس فرس لو تاوصومو*بوراو هل عج و تریک هنب رزوا
 | تماخوهدنفح یساوا هطاحا هلعج هرادو كلا دعارکسعهساب وای |

 لر ودم زوناط هلرب ادتقا هب هدعاف يک دتا اضتفا ل ولسم هیدع ډخو

 رارق «دناو راذک هن هنفرط هی وا كنب زهم دوم رابنوط رک ذلارام بوعلام

 كنوعب ردفیلارف ابسورپ نالوا جر لاعرمااب هدم دقاتفو بودیا املا |
 ۱ افو كر دقو توق هرزواینیدلواروک ذم هدنسهب رج تاید ھل رالاز مج

 | لد قب رط هدرلتفو یکی دلبارومظ هیوق عناوم,هنوکر اس .دوخاب یکی دغا

qaqe! 



 ادب

 ۱ هنراحلا یدل» لا تاوصار كاشا ورق کریم باک وا ۱

 ۱ بحوم سانا هرس یهزود هه ةعلق ںواک ههرتسلس كنعد ینلناشدرپ ۱

 ۱ تلق هدنف رط کاور ینوداشهیودرا هرزوا مهنارجاع هرطاخو ییددلوا ۱

 | هللاراو وصنم ند هب راح نالوا يوزع ىج هلوابولغم هلیببس یرکسع

 قبدص و هو رط قه “ور هک دةم ید ندنفرطر و لر هدیارمخ ًانوقوع

 هب رخ لمح هقشو ندنکن دابا جات هرلتکر خ ٹبع یی ودرا هلکمرنسوک |

 ۱ ی : رلور ط تاوصارو هرتشلس نالوا هدئهاکاق كن رالع تاب رام هزز وا ۱

 ۱ Sa hee تاهدقم هدف طاوا قزەزدقار شوق ۱

 هش رکب و شاب لردیاروبحم هسکع هنف  ط هراس یی ودرا هل رعنو) و ۱

 لصاو هوامش یودرا حر *ا تشهد رخ کدزدتا رخت نب رلتع رع

 هلر رو ره هتساه ور كنهوط یسودزا لوس لنعشد هروشلادغت هدقدلوا |

 | ی یضارا نالفهدنتسدرب ز هداش وشر ةو تاوصو هجوت هنسلاوح هتسلس |

 هږ ورانا هلیسوژرا امغب كماللسا رک اسعو تنایص ندکف زدتاامعب "هدزاب |

 ۱ مالسا لهاالاح کنج لرهدیاتقد هراهقیقد یرلکح هل هدیاترمعهتعبس ۱

 | هی هنناقاخ كلام نورد هل رق وب ودا رعییسناواهذیضارانالوا هدنفرمصت |
 | دتنطاسهاکلق هلن كئحهدیضرعت تروص كرهدیکو لاخداینب رکاشع |
 | :رژ وایدا مع قفو مدقا ناربیبهیلعتلود هدنلافشا یانثاوب هلر بی رقن |
 | دالبتسای هزتسلس ادا نوهضوص> قلق روع هبذطاضصم كليد |
 | ابلاغ یک یتیبدلوا علاط همزرمصاق نهذ كلربفح رر یکجهدیا لی لاک |
 ۱ تاروصت و دوخ اب ندنراق دلوا علط هشن افقد و جد نوبامشیودرالاحر ۱

 ۱ ۱ شرکب دع نم نوح ا لبا ص عفدو ةلتاقم افلطم رظذ مطق ندهعقد ۱

 هاش ورب یویامهیودرارکاسعو تغارفوع وجر دتل تع رع هس روا |
 | راتخم هعفدوب یئروص قالوا تعراسه هقوش هدناج هتساس ورک هلباهداعآ |

 قلوب هذنساش تمالس ندنکب دشکد اوهو قرلوا تروشیم بابرآ |

 _ تفصحمدقا دحول رک ەكلتۋ ابسح ه رکسع نا ناک دمار e ضب هاا

 (كرەنىروك )
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 زوردنچ تاس"و رک اسع نالوا شلوا را رها هبکوکرب كر هن زوک

 رخار ندلحر هب ودرا یظتمرب ار زیدنلوابلج هغ »ور ورک هدنفرظ
 | بوتیزک هی ورب هبهوازکلاب هدنسوشرف كلا هکمری دنیا رلتکر حو لقن هلع
 | كجهدیا بنرت ندرلنکرح لوا هکلب بویلوا یفاک بس كعا تکرح |

 ۱ ترضمنانلوارک ذ هلغلوا رهاظیجد هعفدوب هدعاقیرلک دذ ردراوعت

 ۱ تع رع دنمحو بیلعت هفرط هرتسلسر و رضلا هدب جم یهروک ذم

 | لاصعسا نتمواقم بابسا كنس هعلق کوکرب الوا هلذع و اروم هکعا

 | رادتم هنیعماشاب ندلایبع ناربمربم یظفاحت موق ره دحرس هدم

 یسلیا تقد ۾ هظفاح صاو صیصخو بالر مزاولو رکسع هدتافک

 ندنغاجوا یراب رصکیلاع هاکرد هدعب بوق صیصتتو ها یصوصخ

 | هلبابو كرلناوزپ رع ماد هجرفاواسعم هللا هطزوا شدنوا نالوا بت
 | شاوا ناناع یتراسجو تربغ هن رارزوا كلا راوسو نارادلعو تاوغا

 | هدنطساوانابعشهاموشا هلغملو | نیبعنو بصن هدرکر ساغا یسادنمک لوق

 | ناولهپ بولا ی زوب نعرکسع هيلا یوم یاغا هلرخاغوشاب اشاب یب هخرچ
 تع رعو تعجز هنتعسهزتسلس هج هل هلا هراس ن روم ًامواشقانشوب و اغا
 یسهبوصنم كزاب جم رطس نشد هلغلوا لئاص عفد "هدعاق تباعر هلرب
 یداوا لصاح یسهرع

 ) رک دنداوح )

 بوراو هروب نم ءاضق هعفدوب هنسک مان نجح یتایعایرولس ینبابس
 قطب وقوع تب رومأم هلتکر حاضر فالخو ثعابهلالتخ | هبت رع ضوهب
 تاععوهذخاوم هدنتح هدق دلوا سکع:م هودا« یو درا ید دلواثروم

 رابخا یرارف هنفرط هول هداسنئاوب هلکلبا سح کج هديا روهلت
 هسرولکو قماملوا بب رقن هنساضق یرولس دعب نم یشان ندشیدنلوا

 یلاع مما اباطخ نب راراکرسو هتسانروب نم ءاضق هرزوا نعلق ذخاو منم
 یرازاب ییغوایباح بولوا ینرصت«یغاعس تع هنا الاح یدلبارودص



 ص | یک

 ولتیلک هدنعم اشانراتخع دجنا هداژ يلد هم ندناریمرتم رومأم هتتمس |
 ك سانع یشادنرف دوخا سفلاب تك فسود لەر د نىم هنموز رک

 دوخا نفللاب كب نیدلا لالج یلساه یرخواو رەئ كر هلناضوشاب |
 هللا یوم یاشاب رکت.عیراوس رف زویشپ هلک لہ د رک كثب رب ندنرلتکی |
 نارعمردم تالذک و لس هیلع اوا هد رافرط نوعا یرالاصدا هاغه |

 رومآم هتسماشاب درر دا ینوقلکعاشاب هادف لالا |
 نزا دفا هدقا ندنوبو نو هننیعماش براش یر زوم هسا سلوا |
 نکل نوازا شهلا عقر یتراما نیم هکر حاضر فالخ کاشاب نالبق |
 دوخا یس ودنک تاذلا هل روم هاهاش نبا اع هن هدنتح ةع دوك ۱

 ت وسا كن جاشار اخس کک درک رس كنم رب نترالغوا |
 یبا اردا اهن رس ید زوم اه هد وا اشا یراما هل طش كعزدشرا |
 .دوژو هوئ اش یودرا هدفدور ولیلح نامرف لاسراا دکوم هتفرطهدنناب |

 دوخ وم یزرادلعو تاوغا قتعو مهار یرب ادّغک هیهاتوک ندا ۱

 هتم هلا یوم یانشاب هلا تار فت را دم یللازویحوا نالوا یرلتیعف |

 تن ودا ك: سودرا نالوا هد: هرادا 2 كلا یوم دل وا لییسرت

  نایلس نا صلبا ندناریمرتع یدلاق لیکو مظتت نکماام مھ یس ةیرکسع |
 یسورق لمکعیرب ند نکن | كناشابرلاصیردآرب وا شایدو هدازاشاپ |
 نطصق یه ولد نارعمرمم تالذک ندم اشاب ناعع ع ویشاب هلیفلخ |

 SES لافس تاون هم هوم قدی E اش[
 رفت زویکیا كياشاب نایلس لنک یقرتصتم یاصس یلیدنتسوک اقا |

 هنفرط هرّروا كابا تعراسم هلوصو ةنودامش یودرا ساب هلایراوس |

 ندو كاغا لیلخ یشاب یوق یاتیعا یر ولسو ل ارا یلاع نما |
 هلیطرمش كمك دنناط وا ارتش هش تویکللخ هن روع أم نالوا هتفرط |

 زدتفو بلترت ید یراوسو های رفنزویشد هقشب قرهلوا هد رک تاغ
 یدنلوا لاعح!ی ابا بب رستو قوس هنو اه یو درا هلغوشاب |

 (ی)



 تا
EAN -۱( لر نت یعکلک: ما ذعاو سا دعوت ات  

Eنیر كنول "ریلکنا هرزوآ یا دالوات راشا د  

 ۱ | مادا ها طیلست هب رزواول هسنارف نالوا یسنعط نشد علت تقیقخ و ۱

 ۱ تاج ندرهئس زولوا تعا دنوق نیکو تب وغ كنولةدیس ور یا

 0 رارصاو رج امدقم ةف و هلا وا هيسور ى هلع تلود هلفلوا تنایضو

 ۱ نکل بولوا نصف نار هخرک شهو یس یلانا هرم |

 ۱ نالوا هللود ( ور واصعب كل هيلع تاود هاتف ع وقو تویمک قوح

 |مرکصن دق دلوا تدشع یاری ذ یضرخ هجو نم هلک لک ترباغهدننالماهثفطاو |

 | قسةي راع دادتما هل اول دیسور كن هیلعتاود ذکلب و نالقانعع و دوه

 ۱ نازادعب یتیلوغشمرفس کهدنس هیلع تاود با ولدرتلکنا نالوا تود

 فیلکت اهرکوا اموط یار هل لوا رکشهاوخ ههفرو مدد واهلك: 1
| 

 دوشه هدنرل ذنعع رمها تاب را کودیآرتفس ر( ماعا هلا حالصو میم

 ۱ | مودق نع وربک | یادخ قوت ع ورب خد وب هرز وا یتیداوا ررقمو
 ۱ لدن روم ام یدنفا دیخو یس هلاضموا ر لکنا ق رهلواروشک تفه هاشداب ۱

 | بقا لا ىلج بناج هدق دلوانروص نسحیار دی هرژوا ت تلومسو :اولتد

 هعشل ندهرخاد یاناطعو هرخ اف ماح هلا یوم "یدنفا نک رادنامخ

 نالب و رسا نازرا و لس هرکصت دق دل وا زارة رس هل صام ینامارتفد

 الدا تار هه ای داف اه زلف اک وو ابی لب ات اک
 ۱ یدیشابا زاستما زارحاالانود هلفلزوب راتخا ههنذتشم لاکو تشا ژ
 ۱ راوارس هلل وا تلود راکتفادصو تاردولقع تحاص هدا هک وت یک

 | روصق ندعم هی مش تایط مرجن نکل بولوا تا حت كبت ت اذار تیاتع
 ۱ نادراک تا ییصوصخ هطاصمبعع هبلایموم ندندلوا تلعغو

 رسد و یار "رهه را فقاو هروما قداقدو اشتم فطع هتتابصدو

 ۴ مک | تواق هد هللق تدم كرهدنا لنز هم هک هحرد هداز وش سااخح

 ۱ روک هرزوا قوا یفادص روس اتش شا وردک الو |



 رامظایک كعد ردراوم*انو یالمان هرهدو رهش جانم هنولامش طوطح ۱

2 ۵۶ ( 

ERR۱ ار باب هجرفیخ د دنلودمطعاو»یدناسمم ال ال حشو  

 ۱ طمزال قلوا ابوک بو تعسو زواج ر دق هی اهم: ہھ لح ادعام ند دلوا |

 | ضعب و ردراکزور ینانم ها همکخالع ینبم ضب هرزوا یتفادص

 یرمم تنایص تاک هرم ی ضعب و راسنجا هدراطخ !تروص هیرا ذکر اک

 رب دن رمظعیراندبا مظنو عطق یتنافوفومو اراطعو تاد هل س هیعاد

 یراب رهش جازنما فطا جارم قالە یرادتا هر هداه یک یا رازاو

 ینوک یعلایمرکب كنابعش هام هدننعط بب ذهتو بید اب ابضحم نیغلوا
 ۱ یلکبناودد ۶ یک لکب ویدنلوا ب ببرغلو ین ههیهانوک و لرع هيلا یوم

 ۱ ول هيس ورو ولار لک نا صعا دا ار رع هک ك دع هدازیدنفافراع

 | تاللماعم صعب نالوا هل لود راس كن هبلع تلود هاباعر یساوح

 هلا قلو فظوم هل باده هلوقمندر هلومم لوا هلرب ااو هد افااب وک ناچ

 تلود ماظد دن س هد راد ترادص تقوادعام ندن کو دا سلوا ارم

 "یانمو ارسانداوم هعوڅو المح روج دک تایر یراک دے ا رعت

 كنسودنک یسارجارنک | كلانعج طورش ساطرقنالوا ادکو هاشهحررما

 هلب رعت فورا ماراورپ یب و هظحالمالب ه هقرو لذ هلغاوا یساشنا
 بوب دنسهلاکم ولهیسو ر هللا یدنفا بلاغ اذکو یدیشلوا اضءادرفر

 یتساوح قرع شون تزنک هلرب لالقتسا یهارح رخ هدقدلرو- ارساو
 + اوران ظعلواجان عضو نور هدرب ضع روعشرمع نم ندنک دلبا لالخا

 هننستژادح كرک هدق دلوا اشح مرج هاشدابع ومس«یخد یکی دلم ارمجا

 یلع كب هل واو مرو تأئنم ناوخ داوس هردعلابسح رک هجم

 ههرح مچ داوا قلعا لزوک رب زاد هام ندنقرعهو شاد هنب هد میو |

 نکلیدیاررروب یضمام یضم "هدعاق تباعر هلا هحشاسااب هلماعم

 ۱ اجا تودا رامرات ی راکفاو روعش قاراکح دف را و ایل دک دنک
 رایت يس هنساود اهر ندالتاوب با دنپ و من رارکتاا یسافدصاو ۱

 ) هک دلا (



 كتهبلعتاو د نودرک شد رک یاضتقمر هکنوحیدیشاوا راذعلا میلح

eتدشد هصاخو ماعءاوهاو ءاراو ق رفتم سات بول نوک کد  

 رارقس هسا هدرلب دعشو رارشو روش عاوناامدقءاصوصخ تولوا قرطم

 دادنبو باحو ماشو رص هو مولعملاوحا كنکلام لبا مور هل رابتس
 مو دعم ماظتاو نما هارد مح راس اضهبو هلن رهلاغ یی اهواضعب هدنرافرط
 یراق دلاق هدنرادب یراک هرد یرالح رنک ۱ جد كنلوطالا راطقا راشو

 تولوا ساوسو عاونا یالتیم هدنف> هيلع تاود سان هلغلوا موزرگ

 رنک | هلر افصا مدع ی رانامرفو ما كنب رلترمضح رهک اتکی زاب رهش

 عب رد یرللح یرلفدلوا فرصت هلیسهویش فاوطاسورو ناراک رس

 فرط هیارغو دامج نالوا نایمالسا مذ ضب رفهلب رلغ المتساو کالع
 تارا هنلاسرا کسع هلیصت هد رکر سرر دوخا توعد سقف تیطاس

 لس هنابلاس اضق یی و تقلا 2>ارص یمک هك دلو تصخ ر تروض

 یل رق یلیکنژوا بیا هاج همر د ارج ن دنس هلو » رجترو یصعج یرورص

 اهرک یافعض یالاررب زس قادنوق یسهیبطزرسقفاح یکنفن یلقاطلق
 هباغوغوكنج هلب رارب ر وابا ندلاسرایئارفن هدب زکر ارپ هشیا هللا لاسرا
 دناس قجا یرلباجورع رالهاح لوا هلبساسحات هظحالم ردا اضتقا
 تعدخ كنب رلترمع> راک دنوادخ نال وا رادیاب هلناکرب یسهاهاش

 کم هدنراناب یشانند هلطابماهوا ندنرلهلنادانلاک بوم ردنوک هنسازغ

 بولفنکا بوربکهلاح بب رغرب هيلع تاود یلصاح یدیا رردیا اقباو
 ند هناهاش فرط :هلغلوا باسنم اسیلک تعاطو فوخو باقنم سان

 نیلسما نیب د یرنک | كنویامهطوطخ نالوارودص ةحاس شف رش

 ترضح غیلبنو هلا رعاو قلوا داوف قرفت عفرو داسفو قاشش عفد
 تمذهضب رف قلق ماع او یس قافتالاب هند نعد هعف ادم هرزوا هانتلاسر

 یی سش صا # هلا لیس ناو دهاجو # هللا رارکتلا غی دلوا م السا لها



 ۱ 1 رق تاباو نب نت داغ اج هدنمشناذیهنابلها سوه ۳

 ۱ نبیل لامل ات فرط طیع) ید اش راو د وجعا صع هلنا ناشلا حظ ع

 ۱ از ادرمنر 1 انعنالوایطوم اعاد هرزوا قلوا مو هداما ء علل دف

 | ندرلنا ندنغب دلوا ناشر رپ و لتحت هل اکر او نوناق تفد كرت و ربندنامز رب
 ةضد ر هدروص ییاوگرتس ها نوبایهرفسون تولواد وعدم د وس

 نع 2نى ومر قلو! یبقو د اک مجد ۱ دا وا ناعالها 1 ردعم عج

 ادد 5ة ی :دورونوامه طح هد الا لع 4 یلاع باب |: ہو الا ی سج هلعلوا

 ِ ء3د ون هک ابا هقباورپ يیانلع یساندنفرف مدع یی هعیقد وب مود رم

 | شوک ینافا یک دلباراستحا لر هد شلزاب طعو هنوک هند ههنا

 | هاکر دنا نءط )اصوص> بودا هاک رکح ییاصدا لهاو لماک ضعب ندیا

 | تقیقح اداوب هاد وم ( هشاقنلکد هششن دسدا نعط × هشاق هک هزوک
 | یهانتاسر تنرمصح تاداحاو یا بانج تانا فیفخ نیو ب هدایعم

 یهادناباب راتیفیک ول داوا یمالا لظ ضب رعد ه دل سه صا هلوهمود و

 | ندتفاع تماخو قرهلوا ترع بانج بضع رهطم تبان كموق مريم
 هژوععود رخ وهو مدعم كم ای ود( ی دعا )ید هدکما هک او رم اءاد ۲

 ۱ هدو كلوا یرأب لس ترصضح ع وعس ليصفتلا يلع یراوطاو عاضوا

 هلن آی دن هوا لی ہو هل اوا ساب هرارش یرادنام> بضع "هرابشدا ه لوک

 ۱ هلا ی دا درو ٰتوناوارا ما هزادک سا وشرد هدنوکر یسکنا

 ا هحرگ یدنلوا لامسا هم دع راد 4 لف ك تارع لاتسرا هر بم هان وک

 یک یدنفا دیحو تولوا ن هللا ی رهو هر رباذ هام دخ ید وا

 4 |قالخا لیدو فولأم لر دناش قردلوا توام هرس ے۵ ی A :؟فا

 نکنا ىح هلواقدال و اص دما رّیکسا و همه ناهدخ ضد هلتفو

 | راتخا قرەلوا قراطللخ كل د روعش هلا ار انا ما شیفت :ظءحا الا

 ۱ راوهاتراوطا یکتا راتسحا یقانم طابو رهاظ تولوا دعا عیلخ

 توبعاتقالخا لعحا مللای دل اراعود هتسایسیارح راکرخایسودنک

 ۱ ناو الا بولق
 e و جسم



 ا 5...

 ( یبدعاو یمگالکیو سر بصن )
 | یرادنسم تالیعت کاکب یبا تسان ر نود اھ ںاکر هلئروص نداراذک یرکذ

 هباکر هتساب ر یدنفازم قطصم لقوازوب هلن رلااق یو دنتسم یی ۲

 | یدنفا ادسزاد هسک قیاسو هکلصکلکی ی دنفا ففع یدناو |
 ۱ 1 یدلروب تاتا هکلیخدنا

 ( دادش یحاق 3

 ۱ قسف لذ ید دلوا روطف۰ یدنفا یر یسضاق دانا ت تشم داد

 | لا ھالا نیب هلکعا ارحا ید هددادغ نالوا یهاکم ك یروعو

 ۱ ڪڪ عقو هدسان نونعو اقا اضف سومات هامحووت بواوااوسر

 | تدم زوئنه اشاب ناعلس دارغد "لاو. هنکن دلنااحا دلکلاب ییتعوکح

 | حراخندادغب هل ادانا ینا اک شاد همکحم نکا لک د ین یس هضورفم

 | كنیلاسها یشداوا شعا اضتقا زورضلا ىك دلا اوناو لق هلحرب ۱

 كمااراشم تارب رحم هلک عملا و ضرع ههانتکو ش هاکرد هل هل رم ضحم

 | «دقدلوا لوصوم ههاتسا ید هیلایموم هدننارذکز ور دنح ندنلوصو
 یدنلوا شات هلا س ردت هنس هرب رح نل

 (داد# ۶ زا و ها موم )

 | هرارهنلودرد ندنو رط اشا ناعلس داد لاو هدنرخاوا ناسعس هام

 | ترعلاهرب نزح قرهلوا یر كلداوف.حزدنم هدننورد تارب رك ندنادورو

 یاهو نالوا لماش یس هبیهذم نتف یکم اعیاولب دن رالح ثک | كراطقا ۱
 4 یلاوحور ودرصد واسو نایلغ یرلزایفط كند ورد هنس نکكنس ةفناط

 لاسرا هدماکنهوب نکن اه دک ځا نات رسو ع ویش یک دفاوض رم یرغوط

 | بارعا ج راوخ تولوا لوتسم نوعاط زجر یک لّیارمسا یب هلبا یہا ۱
 | دقناط هزوو رم هيل هلکلیا للاخ ندهنکس توتو هناخ نکا كاف |

 | باسو یرلتوق فض ثعاب سوفن تاقو قالح# بحوم كنءزوک ذم ۱

 ۱ E e De دب راتیکنو ف فعءط ع توق ۱



 رازاب یکیاشاب نام ینرمصتم یاس نیک هفود ندمارک نارمهربم

 | رکبع هنفرط اشاپ دیشروخ رکسعرس هجا ا یدلو مایق هنسهظفاحم
 مالعاو هینت هی ودنک امدقه یلاعرهااب یسابامادقا هتناعا همزال هلیلاسرا
 أ یراددزنک !نالوا راتفرک هنمشد هیدیا كف رطلوا الاح ید هدا شکلوا

 [ نیک هقود هيلا یوم نیل واند هضد رذ قوارب کتو مدهايلک نم د یاب

 | رکسعرسو تکرح سفلاب هلیسلاها اضق هلطاب و فانصا كنساضق
 | فیسلس هن رزوا هروفسم یایقشا ندبسانم نعرب هرباخناب هلملاراشم

 لاسرا فرش ها هجهعشد هدناضهر لئاوا هنفرط هرژواكایا توطس

 كصوصخوب و لر هیعا دارا کو حا طو! رخ هغوو یساضق هوقاب و

 برد اموع هعفانصا كنيااها كر ەل یغیدلوا تمذ هب وکم هیهلج

 ییلدناعلاق اباطخ هنسهنکس عیجو هوجوو بئان نوچ راتع رع هنیرزوا
 2 رات هرز وا یرللبا تکرح هلبنیعم سفللاب كناشاب بجر ندنارعمربع

 هنسود اشاب دیعس لنرز رب ندنارعممو لابسا یلاعرمحا هقشد هدروب نه

 كحوک طعف هد هدا رومأم هنس هظداسحم ىس هعلق كيشکن هدندودح

 کوا یوم
 كجوا ند هر دنکساو یسلیا تعراسم هد دما اشاپ دوم یشادنارق
 هدادعار اد هیدهشاس تابیترت هلغلوا نکم الاح یربهجت رکسع هد نک
 هقشب هدروک ذم رات هنب هدنباب یسلوا جارخاو كرادت نامه یر هیلقاب

 توق كهلاراشم رکسعرس هلمجووب و لاصعتسا هلا ناثیلا لیلج سما

 یسایفشاولب نص هلربس> یی رقت كناتش مسوعو یدناق لاک | یس هب رکسع

 رکنعرس نوکس هظفاحم ما كعضاومو نک امانانلوا دا درسا ندنرادب

 | یزورمس ندیدم" یتیم هنم ولید كنب رکسعاتش ندنتیعم هیلاراشم

 (هماع)



 | هدنمکحر ز هرز وا قید دلواندرادتقا بان راناراذکر اک ةن كب

 | رداق هلادجو كنجیکیرانابکشودنک و ردا و هد رک ندرلاطق نالوا |

 | هلبتیعمهدرکسم رادنقالا یوق یک یراشاک ولب و بیرت رکسع كب یکبا |
 | ج ران ًاباطخ ههایمومربم هرزوا كلبا بس رستو قوس هنفرط هملاراشم |
 ۱ یدناوا بدتکت یلاع مهاهدرودرم ۱

 ۱ (نوبامهو درا بناج اشاب لیلخ توعد ) ۱

 | شٌیادوروهدانناوب هنفرطشین هلت روم هنتیعماشاب دیش روخ رکسعرس |
 | ری زویسلاو هنداالاح نائلوا اهناو زابخا هیامظع ترا دص دسم یییدلوا |

 | هدنوبامهیودرا اسر كر زو رادمانو عیصش یک اشابلیلخ یلهجناشوق
 هلمج رک اسع تراک یلاعت هدمح یفرط اشاب دیشروخو مزلا یسهلوب |

 هفرطورب ییهوط نکل بولوا لسا هلرببس تاحوتفو هبلغ اصوصخورکحم ۱
 ۱ لئاصمفد هلیرممدنو رهقو لباعم مدقانارب هل روفاط ول وعسم ندیارو رم

 | لهساو برقا هدا زا هل رک دعو: هراد لاب هیلاراشم هلخلوا میل وا
 تعراسم ناه هکمشرا هنوداه یودزا رەد ار یعانوق کا ند رط ۱

 | شم ما هنن زهنارمشم قرط هدف رش ناضر لّاوا هنن نوعسملبا ۱

 ۱ یذئلوا لاععتسا هالا هنفرط نواه یودراو لاسرا |

 (ارغ مرع یارب هبلظاب اعربهاشمو نابتفم ضمب دورو) |
 مدقم ندن راهلاک وام فرشا فرط كن رارنضح ناسیمالسا يعالایلو

 دغيم ثیداحاو هفب رش تابا هلبا لاح توفصو لاب صواخ رخّومو |
 لعد یتوعدو بیغرت یردیب هدامجوارغ اباطخ همالسا لهالس |

 رفسوب ةف دئلوا لاسراو مةن هعاطالا هضو رفم هعاطم *هلثما وسو وس
 تربغ باک ا ندا لرد یی دلوارم* هنتروص یاد ییازض كنوبامه
 قزهلوا یاوتمو بقاعتم هد هسدا لکدول تاک و لر هدا لاثتماو عاتسا هی د

 | لوطانا هب: د اتثاوب تحراب دیا هدکشا رو رم ندنر اربعه لو لکو رادکسا
 "رمهاشم ضعب : ال وا لکلاذائسا هدنرلو اب وكنب راتفهراب د ضع هدف رط



 - (ناعالانمنطولابخ) IEE هل را هبلط ق ئالع

 | توق هناعا لها ناطوا ناشکنربض نالوا فصخم هلس ەق نش هضاخ
 هلذلواروبحو طابدنا بجوم هنب راترضح راحشترهغ راب رهشو رویغبلق

 قر هنلق د او هلا ببطم هلا هم ال سزا وذو هیطعوناسحا هد لع یرب ره

 ح ران دلوا دامج لحمزاع

 (یعاقمعاق لدبت)
 | لزعا شاب نسحیماغمعاقنوبامه باکر نوک ی عسب تاکر ابا ناضمرءام

 | :ینیابهبج یسلاو هروم قسا هیماقمعاق دنسو لاسسرا هنکلتفحو

 | ةو ۈچ نوک ینا ندنصن موپ یدیلوا ناد ترا اھت اننافع
 | ندنویامهطخ نالوا دورو دومقرمشت هبلاع باب د انعمرب اناطخ همملاراشم

 | ااا اوو كنلبدبت كاتا عبس فاع تاغقا
 رولوا ناناع

 (نودا طخ تروص)
 یطاطحا هچرد یتسكناشاب نسح كلس نساشاپ نامع ماقمعاق هکنس
 مدع هن می لروما قارو قتف هدنتس هرومأم تعدخ هلبسح یزواح

 یتدسغم نالوا زوک ی هدنرارمع هلیذاخحنا تضرف رهنسک ضد ییتفایل
 | دیرت هلغویاس +۵ .طوطخ د دعتم هدق دلوا عولعم یرلک دلبا مایق هارجا :

 ۱ كلاراشم بولب رب و یرابید تورج ندنرلف دلوا هیت هد هوا مدلوا هدندیق

 نیغلوادبال ندنبص) كرب زو تیارد بحاصرپذنب رب نیک مّرالیلرغ ید

 كنيدنلوب هاك .هتفووب ندتفو كنيدلوا ماکب هلترازو یالاو بنز نس
 تلکواس نسخ .هلت ک رح هلان وج اضز هدمهینس تنطلس نامدخ

 یش بام الا هلکغا قوس هتمدخود و بوذنا زارفمسس نس ندننایمارزو

 هل اعتسمرداق بانچ یروما ٌهفاک یدعا مدلبا نیبعتو بصن .ماقمعاق

 بودیا دایقنا هلیاک هود ېدق نوناقلوصاو هفب رش ع رشو ضبوفت
 دوجوم كلهن رفس تاودا نالوا یسهب رهاظ باسا كنندءادعا دعذا دم

 (و)



یغافتک اهل الاوح دنادوب القادر ۱
 ملا هضم دیو فن بو

 elas ت 9 r ا اض ەن دوحوع 0 ۱

 e مولد تدعاسه ندب د وعت ین ا ویا دو

 هدریاد ندنااضتفا هلذلواكءولعم یراهثداحن د یادعاوتربعو ماعا

 هرکاذم داع الابل ارلناوا ماو د ءاوخ ربخ ندلاجرو ءالعو سدروادنهک |

 هنس هیعادربسنب راو دک و زوتف هخ راروما هلربسح تال دېت بولوا تنو

 ندضرع ه دره اخت ینددلوا یخی ۳۳ ۳ تویلوا ق كمروسود

 یعتسمو لدتعم ردنتمد هبجاو كەز وی٥ كند چم ى ردلوا یراع 0

 همزال تمدخو لر ی>ارو باوخ نسم هروکر دلل س هدنرخآ و ادرانلوا |
 لاعتم یالوم نسبا تردعم قرص هم هنس تطاس مامه زوما

 هد راد یرلندیا نمدخ هلتما-هتساو قدص هل ودو ند یرلترتص>

 نیما هّیلا ناسحا تمالسو قیفود هتررازوما بودا مرمگو زب رع

 (اشان دیشروخ رک عرس یو درا یارب اتنیم زکسع ضعت بدر )

 دد یب رک اسع كنسو درا یرکشعرمس هیفوص هلبااتش, .مسو» تره

 یللازوپ ندنساضق نلیدنتسوک ادعام ند هراس ن 51 هلک با اضتقا
 زویپند هبلفویللازویک | ندنرازاب راناتو رز وب ندنر اض ةو قاع و ناع> |

 ندنساضفناحوق عمهوطهرقو یللا ندنساضقءون اموقوزویک :!ند وکساو

 ندهنارویاوز ویخوا ندربانمویللاندنسس هعن الپ هرد یزک او رک

 نادنافلاقو یللازوب ن د هچثوقر و یللا نددیدس> "هرغزو یللازوب
 ندنبسشح وزویکیا!ندنب ژزرپ و زوی, | ند هنتشرپ و زویکیا ندنساضق
 زدنعمو بارار غب زوږ ندنساضف هوقاب و یللا ن دنساض هدر هون وزود

 ناسحاف دالواو قالوا بنسنو قوس هننع» هیلاراشف هلبارهد رکن سس

 ساب هل رکبع ناف دالوارفن كب کی كبل ینابجوبق یطباص
 سنا هلن | رهن یللاژو) اعا ن رج كلذكو تء رج دندرعم هیلاراٌشم

 ی ۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰

DO 

HORANاب سس سس سس سس سس سس تست سس سس  



 و دعتم » هداتاوب تیز و عا تعرس اا یرازاب لیغوا یجاح

 لرشابمریجو مدقم هلاصبا هنبرازومام لو لاسراو رادصا هیلع رهاوا

 رثب دنلوا لاععتسا هژبسن
 (نودامش نداعء هقلعترببادن )

 | تویلوا دیقم هلن رالاح یدنک یدارک اولناکرع ناک هدنراضق ندعم |
 هداتفو هنتف ظافا قرهیلوا یاخ ندئاندعت هیانارب راسو ارقف اعاد ۱
 راعشالا دعران ر مش ترمضح مواعم راتخ الا یرلق دلوای انا هدعاوایعاس ۱

 | تلود يج تادراو ءاشنم نیع اصوصخ هسورحم كلام ةفاك بولوا |
 دناتس هدیه یسهنکسو یلاها كس لاضف نویامه ندعم نالوا هلع ۱

 یرب رب دارک او منلعوبولط قاوا هدوساو ی هدیهاشنهش ةباوتباج |

 | یاضر ریافم هوحولابیراتراسج هنایشوجو تاکرح هعروب روک ذمداهن |
 ۱ هنننک رب جج ههو ص دارکا هلءغلوا مدح نود رف ود دخ یاعحا تیعر

 | هل راداعباو درط ندیلاوغوا لاح یایلع یر هوا بادعتسا ندنفرط |
 تقدو ماعا هن حا یسهیفصتو ریهطت كن رلاضق نوبامه نداعم |

 یرلابا ترعغو یعس هن رلتحارتساو شداسالاصصاكنیعر ار قف ویاهاو

 دن زاهد وب ورو اجو قاهسواجو هنکب نیکو هنیرلک احلیک اوولابهدنباب
 | لاسراورا دصافب رش ضا هدناضهر هامطساوا اباطخ هنطباض یتغراو |
 یدئلوا ۱

 تعتژو مالسا رکسع لغو هزتسلس یارحصرد زوصقیب كنج عوقو) |
 وک ۱
 | نانا تدوع ند ةه“ وز :ززوا هجو یکدتا تفس یرکذ اهدقم |

 ۱ نالوا هد هفاسم تعاس ش !ترد ه هزتنلس هریاسنب زوهًامواشاب یبهخرح ۱

 شک رح هرزوا تار هر ورلب :ابودنکر واق رکنی نمد که دنس هن رق توب

a 0 ۱برو رورو هل جت ردن  eesناک رج  



 ل رم ترس

 یتیرژرکسع نالوا هدنرافر ط هبلافتم و عتسوکو شک هلاهیوق تاکرادن 1

 نوکلوا هلارادتا هه راغو ةعفأ دم د مالسارکسع تودا تردابم 1

 بوش را هوا ما یحداشان ران هداز یلد هر هدنرلاتتا یراه فضا ۱

6۲۲۷۳ ۱ 

 ۱ نوبامه یود راځ د یراترضح مرکارادرسیدیا شخلتاک هلهجو بلج

 هلل رک اسع یراهنافصا هرباد قج هار هشدا هلر فقوت دق “ور نقاط
 تعاسرب ل کسعو تلصو هلا راغلبا هنقرط هرتساسو تکرحب سلا

 كفن رش ناضررهش یدیاراشالا تماقاو نکع مایخ بصن هدنسارو
 هوا نم" د هلبدصق مو هنب رز وا راسرتم مولا ىلع ینوک یش! نوا

 هکنج هلکعا ببتر روباط شپنوا یراتادلوصو یراوسو تکرح

 روک ذممول ورارفرب و یداع راکب و كن> ردق هماشخا هدعج رب نعاس

 ناروالد هلرب قاحلا هلب رازادنا كقت دونرا ع در دق ك جوا همالسارکسع

 نشد روباط هدقدلوا لصاح رادتقا یوزاب توق ددجت هدنایمالسا

 رورة لاب هلم رج و لرد نغحهلوای دانهن رکسعقالتا ترک بولوارو قم

 هئارا رادقمرب ید البل هل بعدن ردق تعاس قحر هلغلوا روحش هتعحر

 هدشناح هرنسلس رول ره روداط ةرک صن دق دنلوا راناقرب راد ا فويس هل

 هنوز د یهاکودرالصا نالوا روصحو ظوفح هللا وا هک ناماکعسا

 تا رفن زدعب ندلوصو موش یخدرانلواریکبفع هلک لارو محو لوخد

 رکاسع هد هب راعیانئا رب دلباتدوع هنف رط مالسایودرا هدالیلمالطو

 تولوا روظمو دوهشم حورحو دیش یرادعم زویحاقرب ندهالسا

 هد هکر عه لح یتیدلواروھهشم هرز وا قلوا رفاو تف ندنفرط نمد

 | هم ردنلواروظنم هج هلب وب هلبنیع هدن زربخو ع كعیاقو شم وا طض

 ۱ قوا دورو طونسبم لیصفتلا لع ین اف تیغ نوک
 ۱ دورو برادر ماتم اق هلل وب یرادقوح حیا كن رلت رض ادرس

 ۱ نا رام + هفک "هداهن ییومشم هصالخ و ناننسم هل اعءا قرص هب هکاق لدا

 E ناعذا

۰ 

 بس تساوی ا سو ی سا ها ی ی سا ی ی ی سس ی یی ی ساک سد سس ی سی ته لس ی سا اساسا یک یا محسن



GNA 
STE ۱نوت  o 

 روباطنالوا هد رالوفراس ییاشرام دلف هیسور هدقا ندنوب باعل الا دعد
 سفت بصن یچمص هل اراکهبترافک ز وام ندک شل او عجیب نارو مهم
 یب هاست ینبدلوا توطسزیر همجک هغ ززوا مساس كرهدیا مدقا

 ندا دورو ند هناتسا مدقمو یر هلیکل هد رکرس اشاب یب هقرح
 لوقو یرکاسع نویامه شهناز راسو معاد نانلاوا ر رګ هدرانئاو و

 قوس هندن اج هرفسلس نو رومًاموقانشود واغا ن اول واغایسا دیک

 هلا وح هرم سلس كياردب یادعا یالاب ر هرکصن دقدلوا رییسنو

 بول راو هن رارزوا تبع هند دنلوا ۳۹ ج رک دتبا موش مدق عضو

 ا دنورط اشاب یی هقرح یصوصخ قوا رادتسا هنر ربمدنو ره

 ورلیاو رحو ماف 2 دوعسو ر جد یرلصاحم ن دا دل وا س دف

 . هنیرلب شم بوص رخومو مدعع عادلوا شسعا تع رع هندناح هرفسلس

 یراصاحم ردنلوایرلد روتسد مولعم ردق هب ی دعس هل ذلوا شلوا رب رگ

 نلوصو هنس هر رق رلنسراص نالوا هفاسم تعاس شد هتسودرا هراس

 تعاس شب هیهرتسلس یودق لولو لر وغظرکسع مدعم نوک ییا
 ثعاب هن رودرا لصا ل رافک نالوا دیک هدنس هبرق بو هد هفاسم

 رو ما رمعا زادنا توطس هر ورا نداروا مالسارکشا هلهلوا یرارابدا

 . هدنا بوراو هنهاگشد هب رق مان هک رانا هد هفاسم تعاسر هروب نه

 ندنغیدلوا دراو یرب->یرلک دتا ماراو نکغ هلیس هو رفج رل سرمه

 ور هب رح هیضتعم ریادن صعب نالک مزال هد: کنج نادیمو سرنه

 ۱ _ هیاشاب یی هفرج هیلاراّشم یرللا تفد هب یظع- و رم صب مزاول قرهثلوا

 نلوصو موا هرهروک ذم 1 رک یدیشعلف ذک او ينال ود را

 راسنکر فن كب شا ینوک دجا یعجوا نوا كناضمر هاموبشا نالوا

 نددفرطره بولنا مو هغ رزوامالسا یودرا هلس هعو ته رک دب
 هدک دابا یدصت هب هیراخ گل رهدیا دن و دس ی رالح كج هاب دادغا

 یر



) ۲۷۵ ) 

 وا دوو مو
 | هد هب را نا دیم ین دیرکسع فونصر اسو یک عنو لیادویراب راوس
 ۱ هلمحووب زدق هب قلا تعاس ندرت توو قرهلوا تءاھش نار نخر

 ۱ كناساب را هداز اشاب لع ولنداعس یاد همت نکنا هرزوا داتسوداد

 | هجورهدزماکرح امدق» یعونص معنی هنسودرا هرنساس مدقا نارب
 ۱ لاما مزاول یار چا جد هلا یوم ندن دلوا شالفدک اتو رب رضدیکا

 | ندکییجوا نالوا یپیهتس* بودیا كرت نرکمع هداب هلرب تیج و یراک

 | تمالسنکش نکشاناریش دن دیسر) بقان باهش دشنام هللا یراوسز و اهم
 ۱ هنارملد بوس هن راهناعاو دادها كل رک اسع هه وعد (نتدو و هک رکشاب

 | تیج دیاز بجوم د هرکاسع راس یموعهو هلج هراسک اخ رافک

 | بوط ندٌیفرطو موح هنن زژوارافک ندری رب قرهلوا ترمغرامظتساو
 ۱ كنح هرز وا تدعیک ردق هر نوا تعاس هیاعهاس قرهلوا درت قعا

 | نازو هدنايمالسا بناج راصتاو زود ممسنراک ماجا بوتلوا راک و

 | رادتا هرارق هنرارارهتنکت یودرا اهرم راش تسخ "هرفک یقرلوا

 ۱ كس نواكرهدیا بیععد ردو هن راسرم» جد ءالسارک اسع هدنرلک دلبا

 هسک هنیذخا هلکوالثم هقناس رافسا هد ها شما فویسرا ما یردق
 ]| ی رکا اسعهرفک و ندنعب دنلواقیلعت هاد رف ب ول واتسذرو ليم ندنفرط

 | هرتسلس لصا الل ندنک دم هروتک تقام هیهبمعشو تاوصوب جد

 | زدشال یرلقدلو ندفرطرب هلکعارارف هتسوعیودرانالوا هدنفرط
 ندنفرط مالسا لها هد هب راګ والو تواوا هدکعا دراو یر هلک

 | بانج هد هساراکر د یکج هد ااضتفاقاوا ح ورحو دیش هجرذاویجد

 یودیاز الوارولوا ل ۱ هرقن كي رج ور ګو دیس هلړس هیاقو كنيطفال اري

 | نوک کا ند هيرا و شا ځد ن دحوم ها رغ نالوا هدننورد هز لسو

 شمک ن دج را يةك« دا ز ندکب هلب مو و هلح هن زژوا راک مدعم

 بانحاضح هللج ناحوتفوشا هلغلوا نره هحرد «دیسر ییبدلوا



) ۲۷۰ ( 

 * هم دنفا نأغک وش نالوا تفالخ كتروا شخ هار و یبانعو نوعكفح |
 یواحیمشن هلغلوا نابلانع نغتسمیند دلوا یراب رادخات ت توق ۱

 یهررح دعا لسم ییهروک ذه ترسم "هد ر٥ یدنلوا رب رح هات وشا ۱

 فطاوع هلل ررادفوح ځا كراترضح مرک ازادرس نالوا لصوم ۱

 شورغ كب شب و مهسرب ولضاف هسک شب یونس ند هناکولم هيلع |

 یکا كنلایوم هرکصندقدناق نارقاالاژات ید هلیسابلا روک روم |
 لزدلانررپ و سام 1 اروکر وع“ سوطدوةرر جد هن رب رهكنشادقرا رفث ك

 ول دلو سانخا سو رف هر و هر ناموق م ید های قاحرخ هسآز نشد وكنلح 1

 هاكر رب یی كنس هم دخ رشن چ وا كاغا یرادفوح جا هلا وغو

 كنلخ یسررب ہہ رب رهكزارانات رغ یکی ا نالک مدقمو كلج میسدرب وةفا |

 لا شورغژویشد یونس هنر هن و قلجرخ شورغز ويش كب و

 ره ؟لزراناترفن یکیا رکید نالک هدنتیعم هیلاییوعو ےس هصحررپ |

 یدنلفد ویق دطناض توتکم الل تاذک دلکعا دورویخد ۱

 ۳۹ قاحرخ شورغرک و كروكر و شوطنوقررب و كالح مسرر
 راب دلوا ناوارف تدانع لات یس هلج

 (اغا میهاربا ناولہہ اب ترازوناسحا)
 یس هاب یناثروخارعم ندنرایشا یوق یلاع هاکر د ندا ت ةبس یرکد امدقم

 هدناب راع نالوپع وفو هللاا دعا هدرلم دق ا ندنوب كناغا هاربا ناول نالوا

 نالوادومشع د هدنس هب راګ هزغساس وشاو مانامولعم یتامدخو ترمغ

 ییادعاو ماکب هلترازو هیماس هبتر هلغل وا ماوعو صا وخ سم یقایلو تعا
 ىدنلق مافهاو تربغ رومأم هدییقعت

 (رکید ذاةدورو)
 بوص ندیرادرس یوس هن یتوک ینچوا یعرکب كموق رم لرابمهام
 د وخت ۀعاف هقشب رب رمو رشملاتقو برح لاوح |قداقح هیماتهکاق



 ۱ | تر ەز کفرط ینحهنلوا راعشا هنبرات داعس نوص یت ِ ها د یکجەدیا ۱3

۲۷۷ ( 

 ۱ ٍ ) هات دعاو تروص ( ۱

 ۱ هرکص ند ه راج نالوبعوقو هدشناج هری لس هعدقاندنوب تاعلالادعب |

 | رارق ,دلع هنوتیفکندشدلوا شغارارفو تدوعورکر ابنک اخ رایفک |

 ۱ قیععست ندارو كن دحوم دون رانک اخ رافک هنهةلاطا ی دیشملوا

 | یکیا نوا هیهزخنبلس هلا مده یررسج نالوا هدهار یاشتا هلیسهم#او
 ۱ یتراح ورم هلا رکسع هدا هک اورار د ردق هب هب رقرا هد هفا بیم نیعاتت

 سعرا ما دیسامن :.قالفاوشرت 9 ندنربعم ییتاسدا یس هب رح تاوداو

 هدنرلف رط هیلاعبمو هڪتسوکو شا ارو شا ین هدف رطور و

 | یبنارو كنید بونلوا رابخا یی دلوا شکچ هیلکلاب یرارکسع نالوا |
 | ماقتنا ذحا یک یرکو مادقا هنپ رللاصبنسا ورق هلب رابه هت قر هپماشوب

 | هرتسلس یرلصاحم ندنفحهنلوا ماتشاو مسو فرص هلا ےس ا یبابسا

 جرات بولوا شفلف ماست را ترمصد مایح بص: هلاد وزو هتسارفک

 | باما یرکسع یراوس هدب زکو رار كيب نکسیدب یسادرف نم هقیغ
 ۱ ا بوئاوا نییعل یب وط تعرس یناورادقم هتراتیعم هلر بلترو

 ۱ ناوله نیغلوا ش ع | تام ا یص) عوب شارب ردتع ههرادا ییهروک ذه

 | یتیم هن دلواینرهش ادو نیدیادعاكناغا میهاربا ۱

 | قرهنلوابصن غ وشاب هروب رم یکسع هلرازویماس بر با یوم یا
 | كنید نشد نیملا کالا هزل ءاشنا ندننب دلوا شعلقروم ام هیا.دعا بیقءت

 | لاصصسا ییابسا یرارارما هیاقب وشرف نوتب نوتب هلب رالاصیت سا ورق
 | ند هبملا فاطلا یرممطتو هفصت كناه ور ندنردوجو ثوا قرهالوا

 ردلوسم

 ۱ (دارطتسا) ۱

 | راکشا ندنمومضم  هئاق روک ذم هدراک و كنچ نداراذک یرک ذوشا |
 هب ب رج تاودا ضعبو هلکو ربا ابد ندنفرط ادعاءر ز وا یغبدلوا ۱



(VA) 
۱ 

 تارا ضا «دنص و صخ هلغ ىد دم هنلا 1 | رادم هرا تجاه ضو رہن كراكو

 رتصخ كران فالا یوق نشدر هکر ووا راد اود هلمحووش ةلخلوا |

 مدع ههو اقف مرخال یتطازاتخا تعحر زاحا قردیمهلوا رداق ة هبلغ

 خا فرط هلذاوا زامظا یتتهدو فوخ لتسرب ناناذوخاد یتردق |
 ید دلوا مر تزابع ندتتاوا یواتسهو لداعم دوخان ندننشلاف ۱

 لو دخ یودزا راتعایا لبع هتک و شاور درا دد هکازدا تاكا

 ردزادد هزاصاا تارا ینددلوا رومفمو توام هنیران زد زک اتشع |

 ناطا »تار تشکر وص 28 نادساح عز یلع کارا دخت تنم)(تسن) |

 دا لز ةد ا لافغا عد یخ د اضع)یصوصخت تععر هکز دراوردقوش |

 تد وعا رارکت ةداروا اکا توعدو باخ ع نایتحَر ناتالوا ۱

 یخ لر هزتسوک تان وام تروص دوخا كعا ماع یت راک 4 ا ماعقاو ۱

 دوان و کاما او ماددا هنلوصو هل هر: ت دش ءاک ان بوردلنو اخر |

 | قروص تبب ولغم بورب و كنجرب هلارلودزا نالوا مظاتمو بته |
 ن دق دا ءاط رکسع ما كر دارا رها تفوویدیدلوا مان شا اک مزن وک ۱

 ۱ هک دوکان وكعا ت رح جارو عنام لب هک یک ذتسا تولود هرکص ۱

 ۱ تاک نالوا رالاتهس ةع ءا رولوا هاد نیک تانرب ناتا كل رلزوب ۱

 | تس ول زار د یعوعح راتروطوت تولوا ؛اک او فودو تحاص هدزا هعیفد و ۱

 هزّوک ۹ | هژرب ىف و فردا تود های الو زر نیس دلوعم لاح ۱

 )ر ELE اس تاعوقوو نع ئات مرک ازادرن تدوع)

 | ی رلدرنضح مرک ارادرس هلفلوا شابا لوخ د یقواتشم هللولح اتش سوه |
 تماقاو ی هدنسا هک هزمساس تد تدمر هرکص ندهروک ذم تساغ ۱

 ۱ es هل وعدو باد ۵ هرس ندور قاغا یرصطن دنا

 | تاغقا ناو مت زو واطعا نب رو م۲ كدتارفلو تاؤ غا ید کن دو |

 (و)



EEE 1۱ نمش لر دا من دو 2 ه ییاصوصخر اد  

 كع“اقزورو ىج دردنوا كمرکم لاوش هام هلرب تک رعو تد وع تاتش

 لوز ارس نانلق هدامآ هڪ دعم و لوخ د هر ذبص نورد ینوکیعتلا نوا

 | یاجر نویامش یودرا نالوا نیشن ةيح هدنمارف یھ “ورو راد دلبا
 قعورندنع دلوا نکع یراتماقا هدار هک هلراوزت راق كنس ةر اش هم دو

 ماط هرکصد دند وع نواه یودرا ځد هسلا راثعالوحد ةت وراد

 لاوش ءام هل رللوا تح دن راډ هلان هد رود نه هصقو تع رع اط

 رکسع رە بونلقارحا 8 وات تاهنح E وک ید رد رک كم رکلل

 مدقمو شک هکر ندهزتسلس هدیهرک ا را درم تعم اشان و رخ

 هتسلسو لوا نارک اندخسد کا یافاسو ر اتش ود رک
 نالوا انا هسک رد هلتس قزاص ر اشو شدید د ردا

 درس غ دلو نانا کو دیا شعلک ماعا هلبا فرضو ضار ةت یخ داكا ماه

 هلغلوا شابا اعدتسا قساروب هيجوت كتر ندنصانم لوطانا هلئاس و

 هبلح یلدا هرملس نالوا لغو هْملاراشَم یاس بحاص راص>هرف
 یلوطانا تلااو هباشاب یرورس ییهخرح یمطعاردص عار قافلا

 یتباح یراقاسهم یتهرقو یرهشکبو هباشأب ناکات تاکر ماعمعاق
 ان ناول لاا هقرو هیاشاب ناغع یسلاو للّوطانا نالوا هدنرازاب لغوا
 هنر هرزواناسلایاهحو هک دعه ندنوب رونه یعاعسیارتمقاو هیاشاب

 کوکر يانج یرخواو هیاشاب لک ییصراق ناتاوا ناس>ا ترازو
 سلاو هفر اقناس اا ناهروو هاشا ندلالتع ندا رزم یظفاح

 ر زو یظفاب ةنراو الاخ یعاجس یا هحوقو هاشا دوج یح روش

 | ترمه ن دنارشرم فاع نافروط مش یاسا ءاواو هياتشاب ی طاف
 رب لا اتش هدنرابصهرفد بج ومر ار زو راسو هبحوت هاشاب دوج
 تامدخو رار البا تک زحت انوذ ام کمک دم ااشاب ورس هیلاراتمو

 طو بوتاوا ان هنرافرمضتم یون هلا صام ندراسو یلاعباب



6۸۰ ( 

 دسر نط صم یسا یادهکر ومأم هناسرپ نودابش یودرا قابا

 یباقر قا بوناوا اقا یرک |یخد كناوغا و هبقاببصاوهی>وت هیدنفا |

 یدنلوا حجرو باخغنایئایرا نوجا |
 (يكولنابعاتب روم أمد دج )

 قوس هفرطاوا قمر هنیدصق ءوس هنب رزوا هرتبلس كنم د هب راګ البق |
 دیعد و سفت هرو نارشو هیاطندیا اضتفایرکسع هول نالوا شکل وا ۱

 نکیا شا | تفس تە دخ هنوکر  محهو شمامک تقوقوچورین له وا |
 یسهلج- نامه كرهدبا رارف هبا لر مشکبا رپ یرالحم یراق دلوا ها
 لرکاسعریاس بارا ی صوصخ ود تویلبا راتخاوباکترا یرارف راع

 یارحا ندلارمت تولوا اغا بويا یسابجیومف ندیالاسراو عج يرکبع |

 قیا یوا رحز هرکرب هلاربخأت تل دعس هد هسبا شما اضف یاب
 هراس هس ابعد رس هلارکسع هداس و یراوس رفت كم سد هلکلروک اورو

 نسعالاسغ یف هلا یوه جا یدلروب رادصا یلاع ما ندیاسطتسم

 هل ابلاحر دو یو دا لیلکو باناهر ندنس هل اغ لوزتو بوک ر و لیلعوربب
 هن رارزواو لاععتسا هنکرادت رکسع وال یوق اد دعع هلن رلتف رعمییاها

 هی رک ارادرمس فرط ینیدنلوا لاسراوجارخا هلییصت هد رکی سزدتقم

 یلاهاابوک یصوصخ یوفع تال دعس ندتب رومأم سناب و اچنآ مالعااب
 لکم هدرا سوم یلاعد نع نفع اعدتساو زا ر طع صضرعاندنف رط

 یدلرویاما EWES هر اهنافصا ۶ رای هلکعا اد یون و یخ قلعت

 (هد دعتمنک اهارد ن رومأم میصنو دیدج )

OT gg ==.سس سس  

 ( ضع )

 | قردیلوا EA هل .ءور یغلیشاب یوم الاو ارو ۹3 دشرپا هنس ود را

 ۱ باکر نواه "ءداراا هل اب جج هوا ا رحا د تروص لخت

 رع لرخد هنسامشم POs یودراو یلولح كلاش ماکنه ۱

 ۱ هنف رط مطعاردص هدنصیساحر كجك هلع ینچ هنلقر وءأم هلارکسع



(۲۸) 

 | الاس نمد اصوصخو نیمو دید یرارکسع كراع ندیااضنقآ ضعب
 | نوعولواح هن رزوا قلاراقلارا دانش مابا هلغلوارهتسم هد اب ورب ۱

 | نالا قرهنلوا نیکعرب زوربادر رب هنک اما نالوا هدنفارطا نوا قتلوا |

 | هد هلجررب كتاود جار و شلوا اورپ یی و هلوصلادب دش یکولهرذارف

 هلیس هل اه هل غهعطع ب راح هلهوقرب شاق الیئساو ظبض یب راتهوکحرقم
 | كنج هلانوبامه یودرا ندفرطرب هدنساقب و رب كنهوط هنب نکیاالتبم |
 ۱ ردق هره نع“ د ندا كنت هتسلاها هلارصح ی دحر س چ اقرب ندفرطر و

 | تعجرو تدوع اب ولعم بویمهلوا تمواقم روا بات هب یئاطلس یودرا
 ۱ هوا یروص یک دلس دا نيلصم ماما دیاش هلذرط رملوا هد هسدا شم

 | طابتحا اکاد نوجا قاوانیمآ ندنیضم كرءدیا هظحالمو روصت |

 | اب هلغاوا اضمرب محاو هب هلج یودیا الع تمذ هضب رف تادرعصب و
 | یتعاصویورکداح هدراکدب و كنجر اود حادقا"هراداو روهشم هلیماناشاب

 | هدنرازاپ یلغوا یباح كناشاپ میهاربا ناولهب نالوا روظمو فورعم
 | نالوا هدفرط لوا امدعمو تلوصو همعش نعد هاکی و ءاک بوبالشق

 | هلکُعا قلعت هینس "دارا هنسلبا تدوع هنفرط هنر دا كناشاب ناععیچاح |

 | اشاپ نطصم مسجو نم ر چو رلیدلباتع رعدنراتب رومهلحماملاراثم
 | نوعس هطفاح یرازاب یبغوا یجاح سفااب هلارفن رمشالاز وب یرلنایعا |

 | ندنرزوا ولبص هدا اوو رلبدلوا رومأم هکتربا هتبعم اشاپ ناولهم

 | اشاب لیلخ یلهاشوق ندیا تدوع نوجا كعربا هی ودرا یلاع محااب

 | هرباخا هلا اسا ناول و نیم هنس هظفاحم قاب هلکغا دورو هب ودرا

 یدنلوا نیم هب ودنک یسیا ماعها هناعفا دمو تاضرعت ندیااضتقا |

 (لیععسا ةعلق ءالتساربخ دورو ) ۱
 یس هعلف لیععسا لاشرامدلف هرزوا ینددنلقرب رقت همی ریدکت اهدقم

 هلیسو درا دوب هرکصن ډک دلبالاسرارکسعهج هدان ز ن دعالقراس هن رزوا

 لیععما هلا نویامش یو دراو هرتبلسو تعس هاساقب ورپ كنب رهن هنوط



 یک

 | تام ید همر ام رظن مطق ندشاعاو"دآ دما اکا تاولیح هن
 | فو هام رکسع نالوانییعت هے رزوا هرو رم هاد نارا یدینا

 | هلصاف الب زور دنح هلرب سط > و هطاحارا داماراذیرو دف نصح رطح و

 | 5خ زد عاطعنا کا نی راماراو فک تصلنا ہر ھو وط
 | هظفاح را هسااشا یطصم یلحقرسا رد ص دعاق ظداحم نودارصق

 ۱ رم ندتلاک وو ترازو ةمزال انا ندناود ترم ءو تعغنعالوا لکد

 | لۆ یسالقعاشاب رادع نکیا ییلحر زرده هرزوا یسلصا جارم نالا
 | یک یسهعلق لیعع"اكخ رلترمضح هاحوت هاشدابیراک دا ر ساوا ر وهدم

 | نکنانکم مدعم ین دلوا هل رلاوا شعارا خا طفاح هثدحرس مرتلمرپ

 | مزاولراد هنصحو لاح ندنگرادت تامضهوداد هلبارب رکو ررقت
 | قح یدنک ی لاک ورهم اصوصخ تولوا یاب ایلک فسا ند الص

 ۱ رطاح هتنطاس فرط ندنلاقتنا هنفرط اشاب اض نکا رد ادع ی سه

 | ینهلصاتکشت یر دک كل هشورع كلام امت هللاد اعم هلغلوا کل دن ام

 | هسزاوا حه نم هننج بلوا یرغت تعایو یش ردقرذ هوههاضتعم
 | یر ندکعا :ارغ یارغاو عیهمل هد نمک تمواقمو رارنصا تدمرب

 | ددلف هلیفافنا هلج هلکعا ناب رط لكس ا هدنقوزا هبهعلق ناکس هل
 | یان لس هدننروص ناو تم نامه نایتسا هحور یهروب رق

 | هنلاوش ره رحاوا هلن راذلوقتم هاشاولاوما هلو اعلا بس هلنرللیا نان د

 | ردض فرط ةیلاراسم طاح ی راک دا دورو دن زازا ییعوا یاح

 تاکر یس عاق ید ندمرک ارادرس بناجو لاسناور ر هب یعظعا
 . هدنکلتفح ناک هدنراوح هنردا هرزوآ قساعدتس« نونلوآلاسرا هی اطتسم

 | یدنلواساعلا ند راد رت توص یسروس هاهاش تصح ر هدا یماقا

 ۱ وا تاقا هد هتنور دهافت کیر یو دنک هدالوا لهو ہد هناا
 | دارا هزژوا نوا ترادص مامم لوح یا د حسا هل زاساب نانلوپءدننینم

 دسر یک یس علق لیتا ناعفالاو ةشلاطاا دعا نکا نامر ج دیس
 ( نم )



  هبدسوو ETE دن ۱ : مطع ے رو 3 ۱

 ةتكل فح هدننرف ردا قر هلو ا یراومات تاق ناجح ثعان ی زا ضا

 ۲ نخ وافاحوا لصالاقو راتمظا یتروص نزاع هش اوا 3 هلک دلکت

 یلیخ هدنردآ هدنسهدام اشاب یعاف هدمدقا ت قو هلترمغ لواو تنشف

 | تولوا یژراداوهرفاو :دیلاوخو فارطا اکا تة یھ دس ار
 ید هعف دوز هلسس ناکا د ادعتسانالوا رهن ید هدسان ملابط زوئه

 | یترازو کالا دم م هنلاغخا يکح هلی هدانردابم هنادجنا داسفع درب |

 دیداوص یر د ىز واف هنس هظفاح یس ەر ج داش قر هللوا اقنا

 یرغوطورادضا اع را هرژژوآ لاونلوا هلغلوا زط نوطالف هاش دات

 ی دنلوارا رها هنس هرب رج واس هلا هر لو تاک

 (هفوص بئاج لاوحاضءب )
 یک نالوا هدنسهاثم یدیلک كتلابا هنسود یسایعشا ول ره هدااود

 تعا دن و لس قع زط هود لر طو زواحارارکت هنناضق رازاب

 | تامدخ ییجو زا دتقاو:راع در هرول رم ءاضق ندنرافدلوآ هدند دص

 كلام ذنتشرپ ندنارعمرممو ملا نعد كنهدرک سرب راد دن هلیس هق وت

 | هلغلوا سم ترا اب یتددلوا فصتم هللا هروک ذم فاضوا كناشاپ

 ۱ توزاوو تع ع هزازاب یک نقاب ها ركع هحولتیلک كولا وم

 | هلاهاش هلع دارا هنصوصخ ین روم امر ز وا كابا تقد هب هطفاح مقا

 | ردا a اا جاو لاسران ااغ را هدقابسوب هتفرط لکا یاعق>

 دوا لاجتسا ۱

 ( قعسوران وا نیو اشاب لعیلصراق هر ۱

 ۱ هاا ا اخ دعا ره E مولعم ارام هند او ۱

 ۱ یکحهدنانّرنْعَو حس الداود یعد نعام و زوما ق هالوا ۱

 | روش همان 2 زازو یالاو هبنز ن زا شان هللوا مومفع ندنراّوطا |
a Bare NOTTS i 1تک حس <  



(ZEA ر 

 " نالوا هنمان ظقاحم هدنسهعلق لیععسا هدانلا لوانکل بونلف نیب زت نتاونع |
 لئاح هراصحو رادرسنایم كند یودرا پوناوب هدنتیعم اشابیلج |

 نکلیدیشمام هنلوا لاصدا هملاراشم فرط ترازو روشنم هلیسلوا |

 بس ناسا هجورپ هر وب نه علق هلبارییغتلا منتم رب دقت یاضتقا هدانئاوپ |

 یلغوا یباح یجداشاب یلع هلا ناکسوءارزو راس تولوا نان د *یدیا

 هې لار اشم بوص ترازورورمسلا رشات روش نم هدق دلو نان ج هم داق هنن رازاب

 ماناقجما اتم وا توعد هلو امه یایتشم یدنک قرهنلوا لاسرا

 یراق دلوا بقرعم هموعه هنب رارزوا هرتسلسو کوکر كن ادعارکاسع هد اتش
 تی وفتهلفلوارالاسمسمواعم هلارابخا ضعب قر هناوا ءاصتسا ندفارطا |

 هب کوک رب وشرقاضتف الا ی اید هبل اراشمهدق دنلوارادت اهن راماک او

 ثمب هقرطاوا قر هنلقروم أم هتماقا دغه ور تاب دعس هرزواكءا روم |

 یدنلوا رایسو

 (رصم یاو تار رک هصالخر اد هزاعحورصم لاوحا )
 | كلاعو هنسالحاود رط هل اهو رهق نده زاعح راطقا كامدتسناباهو

 | كناشاب لدحر صم + لاو روءأم هنسام او نورد ماظعا كله رصم

 | ها هدننورد بولوا ایلع هتع لصاو یناریرح هدهدعقلایذرهش لئاوا

 | یلوتسم ان تسنیم ک نايمه ردرام ورندندم

 ِ تلاعسا ءاکلرءدیا یتس هت رالتساو طلس هرعش لصاعلفلر اک نالوا

 |.نزک اردق هری دعس یلاعد هنوع) هل الات و و برح یحد هک عابطا :اک و ۱

 ۱ | ناععو كي نيهاشو ك میهارب | دلبلا حش هدلبادب دص هذه لاخلا تودیااتقا

 | نازی ضعب هدنلبادیعصو دمرها نورد ندهدرپسویاوتعو قابكب |
 | كلام هنيعج هعلی> زونه بولوا یلاخرمغ ندداسفاو كي رحن یناحالف |

 | هرزوابیئر نالوامعم هل |یرادنامج هجون نسو یرابنوع هل رللوا |
 ۱ ندنس هلباغ كن هلطوب هد رصم هطحو لت از ییس هلاغ دکر لنا بس ر هع |

 | یلاعت هلاشنا هلفلوا هدنسهجرد نفیتحا قلوالصاح کدوساونما |



 مر
 نادفرطرب الاح كر هبا ماراو تکم هقیفدرب مارلا لوصح بغ

 رم

 ترفغم وراخهفا ثعا وام و هر راک تس نع رع تاس دلو ین هلی

 E E لح قرص هنس ةمزال تعدخ نیش رش نيم رح نالوا

 هدنلح لاعت هللا ءاش نآ نفعو ضرع یکی :دلنا هرزوا قشودو دیک نوید

 یدلبا قیقعو تابثا هرژوا هجو ینح هنلوارکذ
 ( شاف علف رضا عادلا مای دورو )

 یاب یاکفاو موسسه ار وارب هن رزوا ساف هلق كنادعا مدةمزور دنح

 یلوطا کد هرقو یسلاو نوز رط هدانئاو نکیشلواشارخ هعماشس

 نیبم هدنس هکاقنالوا دراو كاتشاب د فی مش یرکسعرتم یلحاوش

 ندقرظرب هدنایمد دلو ا یت ومس كم اار اهر وک ذم تیک هرزوا ید دلوا

 لغو ییزوط ینابعا ءر ندفرطر و لاس رارفاو رکسع یسدنک

 نیعلا هللادمح هلکلبا لاععتسا هتناعاو دادما سغااب هلارکسع ولتیلک

 تشهدو فوخ ثروم هلع“ د تكر ح هلتدشو ةرنک كمالسا ةارغ لاعتلا
 ندنتطلست تسد هروک ذم هعلق هللوا یغارفو تدوع ثعا قرەلوا

 یجندب یرکب كلاوش هام یزبخ یی داوا تعالسو نما هراد راص>

 یدلوا تداعسرددراو هدننوک

 ( هجرت یدنفا هللادبه هاشالاحراش تاقو )

 ۱ لوا هحرد مو دقو ینافماع رب هدنطسا وا هدءهلاید هاموشا هلا یوم

 كبلعب هد هیماش کلا« هط> لصالایف موح مراشلبا یناحو ر وقبق> اع
 بودیاتسرا# تقوقوج ه هیسک مولع لیصحتو تند ندهبصق مان

 تدهرب هرکصت دق دا والماک هد دح و دعف رهاوط لطاف الا صعد لوق ىلع

 یراتابا لثاضف تالان لصفمو لج راشالا لاضفرمشن هدراروا یخد

 مانراطا و ها شاهد قن رش هعف قح بود ار وه دلاب تمدخ هغ رش ع هلذلوا

 | هاشالاح راش لاثالانیب هلکعا حرشیب رشورمظنر هک و نتماعقاو

 هنطاسلاراد ۶۳۶ اکا مارخ ه هئاتسا بوض هدب راثلوا روهشم هللا

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
| 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

| ۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 



ONT 

 | .دادخبایف اعتمو مور راو جارخا هللا هب زود هدنتوزاو سدردت قا رط

 لاحوب یدیشاوا حاهو جاا حارمس هلب رابصم هبلق هلی ساب ح رو

 هدروک ذم تقو نکبا رادیقرت هاد صام حر لعفلا و راذکاقوا هرزوا

 | لوک قصالم هثسهرد دجا دیس هدئسارو رادکسا تولوا رازقراد هجوتم
 ارب ران یاعلتسه ه داس هعصربق هداز قم موج سه ندالع

 ۱ یدلوا رو

 رطتسکت هنوردعم یعلاو تب ےک دز كرملایموهرمش> ر رحم هحر < هلع هللا هچر

 ,ندنعدلوا یره هلا راو ل ا ڪو كاع تولوا سم ت ور یرتا

 ۱ هدنفاروا ض«؛نالوا هل .ط> ی تءوح رم یدنقا صاع قیاس 2 رو«

 هدهعلار دش وا مربصق لع بوصتسمیریرح یک ینبدلوار ظ) فداصم

 ۱ یوارایبع

 (ناکستفایق میس یارب نامرفرودص )

 ی و وا یولوانالمح وک املاقو اباق ( ناعالانم ةفاظالا ) هح رب

 اکا كل هلامز ساننکبا ناعالها هوش ید یانتجا ند هناهمعس

 هن رارب ر قلخ هلسس ییادعد كداوراعاصوصخ یتادانو لوح ع ويش

 ماوع رک | ا صوصخ بودا نالم هیاچفس تاب ز یک ناوسن قردقب
 ٭اولعام ت ایس ہا صاف * زورپ زور ہدنرلقح هلبنس نایبذابلک یم دا هدام
 نالوا یراج هدنفح سکر ھه ناکمالاو دادعتسا ردقو ناناع یرارسا

 ثاستا هدا ملب رللوا نالفاغ ندنقن رش 0 ( بترا یی هلاذیتر )

 زرطنوک نوک انداو یپعا بودیاتیاحر بیلقت هک ۳ تاب وو
 هل-ءاوا ارتف یرک | نسان هدنامز و تیاعرو تر هسالت هل اروطو

 رامطا هد 4سلا و اشا هدرا هجردرولوا توا دعوت دس اش ثعاب هک دکن

(1) 

 | هدقدلوادیمش راکدنوا دخ مواعم یدیعسردق هلال دلاب ب ود مارک الا
 .هراس مزاولو یادت هد هنط)بلاراد هع نادمارک او ماعلا مابام هاب

 ۱ لاحدا هد الوا"هلهوقر هاو سانعناو عیفرت یلادردق ها ساعم ترجو



( ۲۸۷,) 

 (تسادبنکرب ناکدرک نوجارلهاانتب ر )یخد هسیاراذهوا رجزو |

 قح بوډا تراسج هقرت هدانز ندیکلوا هکدنک كر«دیا تصخ رو |

 یناتف>تسوا یساغا ممایراتسد یدصندرس یی هطاراب ییجاتسوب ام ۱

 یروهال ییک ویررارج هثساب یچ" بودیا ارت ی عدع هتخوسزاب وب یغواق و ۱ ۱

 هراسرب یقرهنب راص لاش شیامرفو  رامو ییاضر هدییک و یربمذگ و ۱

 قازونو كلزبدو شونروب جد یما و اد تشیهررب یک یب همدخ ۱

 هوقو هربسعو هلاخراکو هنا قر هنفاط یغاجم ناغت نیچسهتیاب بویک |
 اغوغو سروش رحمو ایقشا راوطاساصمم هلبااسنعع تباجمررب هد هناخ |
 یا واغا یھ هجفدنلوب كجهدیا بب دات ذخا ناسطباضو هعفدلوا |

 هتسوا یی و ید درس یعک رادقوح یک یسافا جا یوا, رادقارب |
 هلک ها رومظ راک دان هنکرب یبک یکسوپ یکساو یجلاتسب یخد یھکو |
 سک ره 4لاد فک ,ندنش دلوا راربغاو ردکت بحوم هدنس ناطیاض |

 یدهشلوا ارفتربح هدنربغباب راینیدلوا هدارجایتئابخ هلنفایفرباورپ ی |

 ناتتخرزورزرون روسهد رار هلمجو نالوا ع ون الفعواعرش هساا یگاطرب
 قراصقد راحو شد ند هزادلاید ااو هبحند هقوح هزادنا تلا شیو

 هد هجردرراو هنذ هذ قا كنم دق هدنرزواو تسم یسهنکبا ماخیحواو |

 یزرانراتسد كنهورک ی جهبلوطو نامادواپ ثولم هلش وباب كجو کو راط
 (ےکماعا ارمطع ) بولواهدنرهجرد یرام**عارذرب كناسلع مویلا هبیا |

 رظن عطق ندنفی دلوا لوطا ندنماظع فرع شلوا زواج نس هبت ر |

 یک هراس لاوحا ندنع دقعطو امامت تولک هنک وا یس هسک | ساودساود

 لاعفاو راوطا اهفس عمو ان هلو نكل هيلع سقو ردشلوا لدبم |

 تح یفو هلنلو اد ماتی جا زما جارم روک آداب ات
 ند همزال یسهب وسو لیدعت داوم ر رضا رشک رظنلا ربقح هلوقهو |



( AA) 

 لاک یدک شا ةا دعا نع قرهروس تقدر ۳ “لاما هنا د دل وا 3

 طح حورشمو ل اصم هدنا قلوا با سابل ق لاو بسام 2 ززو

 1 ت یار ارس ۳ نوه ا یو

 ۱ eB ,زحو و دوم 2 ESTEE ا و

 (لاعردص یادخفک لب 9

 واصنالا ی یدنفا خاص تنا یلاعر دص یا را هدنوباب ه یودرا

 هاما امس هن ریعت الاد هحاوخ یخد هدلصف و ع اصوص> انشا روها

 هساوا راوشد صا هز رش ه ه دود عاصمو بلاغو قناف هلهوحو

 هر تارت ارث وارگگورفس قاسم هبجراخ ب راسا صعب نکا بنام

 | بجوم هدلاصم تعبط ییازمسجا نمو تاع هنجانت فارحا اوه
 | هدقدلوا تلصخ وطسرا هاشداب هدرکبش ید دلوا ترففو لسک

 كت دنفل نماد قسا رادرفد دن رب هدننعص بلح ه هناتسا یلایوم

 | رابکس مالا بسح یدذا فلخ هلکعا قلعت هیس د ارا هتسعلوا بص |

 ۱ هنساتشم نکس هدنوک یحرب ییرکب كنهدهةلا یذ هام هل لزم قرهلوا

 E هرومأم نمدخ هلتعلخ سالا هدیمطعاردصروضح هدف دلوالصاو

 | بجومرپ هدنرو رم نوک نوا شب ید یدنفا فلس بویلبا تردابم

 ها سا هدر ترک ه هاتماو ك e هدوم فا
 (ودرا*یحاقا یلوطالا هاب هنجوت) ۱

 ۱ یی هداز عاد نالوا یسناق نونا یودرا هلی هاب ر لوبناتسا ۱

 ۱ یعشب یمرکب كرود نه هام هوم ی .طعاردص یاعدتسا هر یدنفا

 ۱ نالوایراهرام# توتاواناسحاو هجو ر یس هاب لوطا تا ترا دص هدننوک

 | یدنفا لیلخ جرخم ندنغلادضنک هن رخو یدنفا هداز حش یرادراو

 ۱ كاذک تاشللا دا رطا هرزوا قوا راستعا ندنجرات یارهش "هرعیجد

 راب دوا ناوتعو رع نابدرت دم دقالابزارفا یاب هل راهیاب یلوطانا

۱ 
۱ 

 أ



A ) ) 

 (یلوطانا ېچ روس لاععتسا ) ۱
 ید یج روسرکاسعنانلوا بیئرت ندنفرطیوطانا بولو ای سلاو نامرف |

 یارجا لوانوکرب هلیادوژو هنامرق ندیدم كناشاپ دوج یللح نالوا |
 یزتفد كرومآمردق هنلوخ د ههروکذ م تلااو ملا ی لا مایق هتیرومأم ||

  تکر حفق ولالب ندل ید دلوا نیفلوا مہ مریع یج هنلوا لاسرا هنف رط

 یزنفد رک اسع نالوا بت رو تعافا هدهدودنالوایدالورعم بولکو

 تفدو مادقالاکو ترشابم نامه هنمها محا یلاسراو حارخا هیشبجوم
 هعرضاح هرز وا كاک هنود اه یودرا لوا ندراهب ید یسودنکو

 فیرش ماہ دائاوا هح | یذ ام هدنماب كلبا ترعغو مامها هتم انا كن ابسا

 یدنلوا لاسراو زاد صا

 (یک وکر اب رکسع نیل )

 رفن كبيميدلوا دمعتم هنلاعا كناغایلوژروب ندنرایشا,یبومق یلاع هاکرد

 یوکرب یرغوط كرهیعا ماراو کم هدلحرب هللا رکسع هداس و یراوس

 قافتالاب هلا اشاب نیدلاییع یظفاحم هموقح هعلق بوراو هنس هعلق

 هدروب نم ځرات یواحیس روم هرزوا كالا مایق هبهعفادمو هظفاحم ۱

 یدشوا رادصا ییاعمعا

 (رایت لها تدوعابرادرس نزارودص) ۱

 هرژوا یرلتب رومأم یاضتفم یرلیکب یالا هیولا عقاو هدنتلابا یلوطانا

 یسلاو یلوطانا اقباسو تک رح هل را بابراو اعز ییکشا كئي رافا س
 بؤاک هننیعماشاب ناعع قرص یراقاعس یرهشکد و یسهرف الاحو ۱

 نواه یودرا هذهٌةلاخا هل رللوا شعاترباثعو مایق هد همزال تامذح ۱

 هلبیسح یک رومأم هنفرط هنردا ید هیلاراشم بودا لوخد هیائشم |

 هنرلت دوع هنفرطیزدافحاوا رقاو لایعودالواو را دوه اځ هد زاتوب ۱

 یاضتعمو یدورپ رکسع تلص+ تصخر ندمرکارادزمس بناج

 یودرا هل رایت یاب راواعژ یهنکشا هل هنب هدراهب لوا نینلوا تورم |

۱۹ 



CH) 

 تد وع هلغلوا رداصتزاحاو ندا ظ رس یرلاب ۱ دوحوناب ا هدنوبابه

 نیو هوا اس ۰ ۵

 راء دلوا ردتفم هقارصناو

 ( هدازنامع هرقتب رومآم صعب وفع)

 هرق یسهدول و هر ده وم للاع نام ذ نالوا رداص هدنونامش باکر

 یاس ناخوراص ندنرلشابیجوم لاعهاکر دواغا رع یجاح هدازناعع
 زویس كغ نوکشهظفاسحم یروسع ندنرافرط امانیرح یجباح یی ا

 رکسع رفت كد کیا هدقاندنوپ هد هسا شاوا تولطم رکسعرفث

 نوکهظفاح یروسمو امنا تار رحاب یدنلوا لاسراو جارخا

 لولو نفاق ات لتفاوو اد و وفع هل رکنع راذقلوا نالوا تول
 ۱ احن سالا کو دا هرزوا تاک دو رطهردار ۳ عن كس , یک نام ]وار 2

 ۱ ندنراو ط اا ایمومنوحما رام لوا ىلاعت ۷ :عا دعامندن ال دم لوا قي ا

 زویشب كس نالوا تولطم نوح ا یروسم ییبم هنفح هالق یر رک

 یدلوارداص یلاع رها هد هخحاذ طساوا رعشم یی دنلوا وفع كرف
 (اضفهوح وولاونایمرد هانم عهد یارب هبنولواءاوااب یل عم نعال اترا )

 تاوعاو هوجو رود نه ءاوا هلیااشاب ےھاربا زی زو ی رصتم هئواوا " الاح

 شیب هلیسس املا ندفرط ضع؛نالوا مکفالخ الاغ دنس یناطباضو

 دمدعم هثنوکن لالتخاو سروش یادم تدور و هام اتم راد هداوم

 ۱ هدد نی رود هند یمح وأ یدو هداسع تعحار تالا قرەلوا

 روض راضعس ا هلتسار اب بلق تاش اک ةا یهو كلام لاوحا “راطد هلئریصا

 كن رد رضخ هاکا هاتشداب نالوا هدقمز ون كلامو ن و

 هل قاوایراب لاو مويا هیلا راشف تواوا یرلهابد ئار لد ؟هدرکیفت

 كنادعا ءادشا هلب و صوصخا و هدنامزعیجو مزال تعاطا هتسودتک

 هدتک لم یدار لو دیه رلسا كلام هدناوا ین هج ام فرطب فرط

 مزاتسم یتطاسناورب یهفار طا تولوا تابت دص رو كلمشد یعوقو لالتخا

 | هوم جای ول دعنا لس هلا زا و ر واش و ۵یقاشم نذیا ڻدح هلا E دل وا |

SEE رز 
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 ی سس اا س

د ایمنا للاها هنسهراداو ضا كلاراشمو لر دیک دعوقوتک رح
 | تفناتمو

 نالوا هعفاو ید هلاراشمو یرلطا عزا هناضر e ey دنا

 ندزدکت هحوس ندلسکو اعاو عفد هئروص نشسح لالتخاو ےس اھ

 | تنايض لاحةم و تزدابم هن وویش فلاتو ف طلت هلرباقتاو تدا
 هدهوق رح هام طساوا تال ڈک هدننعص یا تراث هو تقد هنسهدام ارعف

 یدنلوارا دصا یلاعنامرف رادتفا ریس را رهش هینس "هد ارااب

 (تصخرووفع ضهب وتیرومآءضبرکذ )
 نالوا بولطء نوعس هظفاح هانا ندنراضف یغاهس مروج هدیلوطانا
 حات هدا ود توبک یرلتزدق كنلاها هلاسرا دعاعییهداس رفنزود

 زوب ناساوا رد یم هل دنلوااهنا مالعااب یرلق دلوا امرفت انع هدع اسم

 هدزوب رم رات هت نوح رلع|لاشرا نع ضن رک د بول واو ی صا ل رفت

 ودرا قم هلوخد هیاتشم كنوداه یودراو یدناوا لاسرا ف رش رها
 قرض یغاسصت رهنقا لبسها یکلکب راکب یبا مو ر نالوا هد دعم
 یودرا هغ هلمحو یی هللف روم هدراهماوآ یلاعت هنعاشاب لاس دج

 هدنسهژاخ هداتش ماا بوراو هیهثردا هل طرش كلا دورو هنتر نواه

 اطع اف, رش را ہد هعایذ هام طساوا هن یواخ صخر دتماقا
 یرلک داکح ورک ءاتشلا بس> ندنرات شانونیدوكءالسا رک دلو!

 دیاش هبهر ول نه یلاوح لر هدیاذاخنا تصرف یعحر وب هلغلوا ادعا مواع»
 ماکنهاضتفالاب رج هلءمالوارو د ندلا>ایراک> هدیار 2 و رسثارا

 هللا راشا دیدح هلاوحو زال تالا ةئارا بواب راو هش راز ژ وا هدا تش

 هراروآ هد تع كم لا هباذاب راتتوشخ "هرات و هلازا ی راتعرط تدورب

 ناش: یو زا لرکرع ترک هدنس هس دحر ندو نالوا نام رک

 ندو الاخ هل ر رکسع رفن زود رد ندنساص» ه>زاوبا هعود و نیاوا

 هرزوا قوا لابسا هلغوشاب ردتقم هتم اشابسا ردار زو یظذاسح

 یا ھس یارسقاو یدلوا لاسراو رادصا یلاع نما دکّوء هداتشاوب
 ےل جج
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 ۱ ۸ اک وام دارا OND هدو“ وز NEA ىلع یلصراقر زو قرصتم |

 ۱ تود4 .هظذاح رهاوتماقاهدروب نم صف موي ا یم هنش دلوا شاداقلعت ۱

 ۱ عم یشا ند هد داوا هدکعآ یرسه E مطج كتابت هو أ

 | ندنرلفرط رهدازناععهرقهدانناو هلغلوا یی دیو لرکسع هحولتنلک |

 رکسعرا دقهزویشپ ك ندیادورو هنویام یودرا هلبااغا لرعاعسا ع وشاب |
 هلر نویعن هندعه دیلاراشم نوح رلابا مادا هد هضتعم ناهدخ یراوس ۱

 یدناوا نیصخت یربغزوس |
 (لئاربادهلق ءالیتسا) نا
 هنن رارزوا لار او لیعاعسا لاشرامدلذ هرژوا یییدنلواراعشا هدرامدقم |

 لوس یسدنک و رایستو ثعب رکسع هورکز رپ هلکلهدرکس لازجزر |
 هرتسلس هنساش ورب كنهوط قرەغارب وربک ییتروکذم نیتعلق هلیسوذرا |
 یدیشعا راسنجا هعطقو عنم یناعاو دادما هرانا هلکُعا راذک هنراوج ۱

 شعا تەجر هد ولغم تروص هدک دلتا هژب اعم هلنود ام یو دزا هحرک ۱

 هروب نم عالق یرارق هداقب ورب بويا تفسالاح هپ وشرق ورکه د هسا |
 اکو لقت 3 ءدنارابخا هب هعواسطمو سارهو هشناضمو سا اک |
  هیادعا *یدیا ناسا هجورپ یسهعلق لیععسا هحدقم هرزوا ینیدنلوا |
 | لساربایخد یرکسع نالوا هدنرزوا لیععسا هانملادعب هلذلواراتقرک |

 ۱ الا ود هرو رم هعافو راثک | یی رکسع هرصاح هلر لب وو لقن هنفرط ۱

 | نالوا ظفاحم هدنس هعلق لارا هجرکوید,ثابا رادتنا هقیضتو رصح |
 ۱ یداشاب نجرلادبعدیس یموررا ارش هاکشد اشابقفم |
 | برخ لاجز هما( ديرو ذعص لاجزو #لاجز بور ها قلخ ) |
 | نامه هلذلوا یسبلوزوب یتفمهلک ندنعررط هیلخلاجز بویلواندنضو |
 | اضما لوا كنجرد يعن یهرک «هلثسم هللا لس ناحو تفم هلق |

 نه دنخ دوش نمد هک (یسبرن كنج ناز تسز.ر ۲ )بولوایوتفدز ۱
 | هدهسبا شاوا هدکش ادا هاغادجاسال یرظانلاربا نموهم 3 |

 (یاغا)
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e :هدیشح د رسو مرک هدیسک دردودږ ور داو ماد هادف هيلا وی  

 ماعهزمشفا یاپ هلا ماصخو اح مارایب ت ده هام وا هلاوارد اند رپ

 كنءریاس تاسو ةناخ بجو هربخذ امویفاموی نکآ بواوا تعواقم
 لاشرامدلف هدوش رد ادعاهندرکسع نالک ندنف رط ل: ههساویناص 2

 داندزا نوکبنوک كاعد هل رکسع نالوا لاسرایخد ند :سودرا

 كندسا تناعاو تادا ن رد هلاولیح هدرا روباطو یاهو تو

 نالوا قیضلورص>رشاب«نکیالاکرب هن اض هلن زلت یتا دقق اعط 3

 هعلق ةيلخ هلیلوف ناینسا طورش یارجا هعفد جاقرب ندنفرط لازمج
 هبا عت نالا ی طق نابز نارملد ةارغ هن دیده وحدت ندا دراوت هدانیعط

 هداوز و دار هد هعلقنوزد هد هسا رل هرب و تاوصات باوج هعفد ج اقر

 ! نرده ناتق نالوا روصع ههر دعا هکن دیشلک دادن هد هب هر

 رلثلاق هنا ےن نامه هک چ وا نوک ج وا هعاق ناکس ا هرزؤایراراتخ |

 ۱ ندنشد نکل تولوا نانا ی ه كالم دیسر ناو ساب دراک سد یدا

 یاغاو هیلاراشم رت زو ها هلاکم هدد چاقر لرهدیا ناسرپ لاحرعب دن

 | راذک هیاقب وب كلر هیات ی رلیشرپ مج ریو رینص هلتاب و هیلایموم
 | موح ره مای راب دلوا لصاو هيه سلس هدنرخاوا هم |یذ هام بودیا
 | دیس هدقدل وا موسر نودي رف ویدح مولعم هلا رک ارادرس زرا

 | لاصخسا ت دمر هلتع رع هبهرقثانالوا یصنم هدیلوطانا اشا نجر لا دع

 | ناک اک هدیمرکا راد رتبهم بولک هی نعش اغا دجاو تحارو شیاسا

 | رودص یالحع شف رش هنس هدارا هدخا كلا تردابم هبهدهاح رها

 تربسخندیا تفبسن یا یوم یاغا ن دنرانوپاته فرطو هلسفلوا

 | هلیرلمروی نازرا هیرهناکولم تاشزاونو هناهاش يطع یب هنتفادصو
 | یبناک عدقزا كما یوم یاغارلیدرومب ناداشیینب رح باق كثب رب نه

AEE ۱ی هک ردب  hee۱ ندگتجز ا یدیواز  
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 ,ردشم اهلا( فا>وید لد اروا راحا هنولست هعلق هسانا رارصإ هکبچ |

 ناکماهطرح ج راخاقب و تابث ,دیناوبحنذپ هوقدلوا لب ام لدب نکل

 ۱ رف و رندا وا ا هلق ا کج |

۱ 
۱ 

۱ 

 ۱ ر ca RE مچ جدا قرف هن ]

 ۱ (دارغرارهابش د وعو هرمبیلس هذا دک اشا یه رج نوبعت )

 ۹۸3 4 یی هل دعم نودا یودرا هیلاراشم هر ام هرزواتابامابخ

 | مادفا ۳ مس هطفا بو ی و تدوع هی و رتک هنب نکیا ا

1 

 ] كوا یودرا بولوا هد نشب .مدعم دفع اف روم هتعاا هدنا قزهثلوا | ۱

 ۱ یا بد او ی علوط نالوا اب هدا ارغ ران 2۵ هد رع رع یدورو ۱

 ۱ تماقاهد هنر دا بواب ریدلاق ند دار را ره جد اشاب دچپا | قیاس یظفاح

 ؛یدئل وا لاسرا دو رطلوا هززوا كجا ۱

 ١ اوز وقتوریدت) ۱

 تک راذک ر نوا یا "زاداو خطتك هرکس ا
| 

 ] .هلناوا سو هدندنع لج ینیردلوا فصنم یا هروک ذم فاصوا اناییع

 ا یظف اج هلفویلوپ هکر ویدناق رومآم هیقلهتهینس*هداراهروب نم ص وخ |

 ] زوپکیا ن دنس اضق هوخ ار .هنمو زل رک ۶ترک دنتیعفن شاپ ساب

 1 .هنولب و و هد ذوا قاوا بنستو قوس 4 اعم رامین ۱

 ۱ RR ا ارشراد وه عود سا دا EEE ES ا 1

 ۱ یشنابوبف ءداز طش یاس هزنیلساماسو مای بل وا بص نیمار



e 
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 نالوا هدنتیعم هلفلوا رومأم هی ودرا هج دفا ندنوب اغا لیلا دبع اعا |
 هل غوبشابر دنقم .یرهلوایرکنعالشق نوصسهظفاحص ملقا دعاه ندرکسع

 هدنناپ قم وا لاس او بيتر تر کس عرفنز ویک: !ن دروب نم ءاضق حد .هعفدوب |
 یجاح نوح اانشهو یدنلوارا دصانلاع رعااباطخ هریاسو هناطواضو ماکح 1

۱ ۰ ۱ ۰ 3 ۳ ۰ ۰ 
 نالوا یظفاح ىم هش دلوامزال رکسع هنسهظفاحص,كنب رازاب ولغوا |

 اسیلک قرف زویچوا ینابعا هیلسا زویکیا ییایعا یلوبنا هننیعم اشاپ نالہ |
 بوالقر وه ام ,نیفللاب هلا رک عر ئز ویک ای ایعا دید رعز زویکا ئاغا

 رادتا هدب وقت تكموق رم لحو رادصا هلع رعاواپا دکوم :هنسرافرط |

 شلوارومآع هن رازاپ ولغوا یباح هج دقا ندنوب ینایعا سودیا:یدنلوا |
 نکبا ند هضإ رف یرهطقاح ارح وارن كن ەطا هناویلوپ هزوس هدا ۱

 نیلح :ندنرلیشاب یجؤہق یلاعهاک رد بولوا هلبلق یا هب رکسع توف الاح |
 تراک« دنتیعماضا لیععسا نما هناسرن اش استر وم أم هنسهطفاحم نروپ نم |

 لیعع»ا یسدروک ذم تب رومأم بك ملا وم ناسیعا یییههنوزز لزکیع |
 دن هظذاح رها كن دج مس درن اس هد اتش ماک هو یدنلو الوجه اغا

 بیترت کسعرفن زویکبا ید كتنامعا هعازوق هلقلوا ندهاه يهل ماعا |

 .لاسراو رادضا ناعم هدننابییالاععتدا هنسن هظفاحم هرس توذیا |

 ناو نیدالوا |

 (ارخاشاج طجتمر نک اما یاری یکم الع نافل عدد
 دیش ر وخ, یرکسعرس: یناجشین.لالفتسالابو یتسلاوالاج یلانایلنامور ۱
 الدق نانلوا بدتر هیلاواتسم هل باس ین دلفان | هدتسهدمعا كناشاپ |

 تقد هنا جاو كلام هظفاحم هلنییعت هیدیصتقم عضاوم كن ولوکسع |

 دف هرزواكلبا .تز دقه لذب هنیزارمدن نابسا لاما كنوایارصو |
 یرکسءرمسیبناج قرش لالقتسالابو یسلاو كاذک قابا مورضراو |
 تشانم هدیلاوخوا هثب هرات ندیالظتقا 4عمافلقیا هدنس,دمعاشابمازب |

 هلرب نیبجنو بینزت :یازرکبسعتالثقاهژزوا یلالفتسا یاضتقم ندرال



۱ 
| 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
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۱ 
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 ۱ 9 ,وقلاق ه دف تالیف راق سفت و ماتشاو تفد هب هظفاح باسا لاصعسا

 ۱ هعشب نوعسملیا مادفاو ترت لاک او هی ییلیاسو یرممدنورهش لنادعا

 || یرلتمضحاشاب منهاربا قساردص یسلاو لالقتسالابالاحیلانا هتسوب و

 أ عاما ثقد ەزۆغدو دودح "هظداع تاب یتددنلوا اقنا هنس دنع

 دوز رمشو هرصن ودادغد كلذکو یدنلوا رادصا یلاعمعا هش هدشاب

 اإ ؛لاوحو هیقارع راطقا توتلوا اقا هیاشاب نا لس یسلاو الاح یرلتلادا

 ۱3 السا | قیلانضو قرطو نک اما زاسوننادتقر اس جراوش .یمرصب
 | ةفرط یواح یمشویها كليا ماعا هیهطفاحم ندنترمضم اسیعشاو

 || یرلفاصس سابانو ف رش س دقو یرلتنانا یبلبار طماش و لاسرایلاعما

 | الاح هرهاقو زض م تیلوئو شاپ فسوب مک رب زو یفرصتمو یلاوالاح
 | راطخا هةم ر رتو اشنا هدنسهدهمع اشاب لع دمر زو قرص

 | "یسهرابغیرللیا تقد هلاصکسا كنباسا هیجراخ هلاغ عقد ند هی زاعح
 | ۍدنلوا لاساو رادصا یلاعرحا یواح قیرات رومأم دیک ات هلیجرد

 | ریز و قرمصت» یراقاصس هلاحرتو هبلا الاس یتراطن تادش رد ید
 ۱ تراظد و دملاراشم هلا ییددنلف اقناج دن, اشاب ىلع یی دهم

 | رادصا هيلع اوا ااطخ هنماکح لرلاضق یییدلوا هلماش كزدموق ره

 | :كکب:نیماهداز یلموطاب یظفاح شافو یفرصتمالاح اسس هو
 | ییوعهو هلج هرافرطاوا هدرلنوک وب كنادعا بوئلوا اشا هدنسهدهع
 | ندنسودنک ییسهظفاسح ما كنهموق رم هعلق ءان هنفب دلوا ع ومس

 | تباصا ررمط هئوکرب هبیهاشداب ةعلق لاست هللاذاعءو یکودا لورم

 | مخو :دنقح بوبمهوا رداق هیاوج هلمجور_ هسرولوا لاا كا
 ۱ یتسلاونو زب ارظهرزوا كاا ار>اقناعاو دادما همز ال داود ویعجهلوا

 یی رومًآمدیک ان هلا یخی دنلف دیدشنو هذ هعف د وډ ید هیاشاب فر رش
 ۱ ابا لع رعاوا هلی هفتم راون وربندلاوش ءامرخاوا هدم |
 یدلوا رایسنو لابسافرط فرطو نلییطا ۱

 (نیعد ( ۱



mè 
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 (نویامهیودرایاتشع رکا ع صعب نیب )

 لداعم ةنرا ماتا س راتکلم یاهم یدز تدش اصوضصخو یدعت

 یرلفدلوا یدصتمو لئاص هلتص رو شقا رم هک ۱ هدناعع كلامنالوا

 یاب هدنراهرومأام عاود هدنونامشیاتشم ننه هنغداوا مولعم هلتا هر رج

 نلسوشرط ةلغلوا یول 1 رکسع هداماو ولنیاک رولوا ماودو تابثرعشفا
 زاکشاو قفحم رابخالاب یرلقدلوا زا دتفا بان را ك اغوا ترعوولغوا كاك

 لاعهاکرد یسهعطاتم سوس رظ تودنا قلعت دس دارا هنصوصح

 یاس قوازوب هناکلام هجورب هلیسهیاب لوا روخارمم ندنرایشاب یبوبق
 ینامجلایموم هلتسح قوا هدئسهرادارب زكکي نایاشود ازرابحیقرسصتم

 لاصتاوقوس هواه یاتشموحارخ لاح یان هلبارک هع هدب زکر ادقملوا

 هصاخ ناشوانییعت رش ام هصوصخ وب و هملایوم رم هرزوا كما

 ندنهوجو یسانضق یر وکو هغ اناطخ هباغا نطصع ندنرروخس
 ندنهوحو هبساماواغالیلخ ندنهوحو رو نعءاضقد و لیغوا ییهنط

 زوب مشیاغا نسح یل دروان ن دنر لب شاب قبو نق للاع هاک رد و اغا ظفاحولردش

 هلیاحتسا سفللاب و ببترت رکسع رفن زویچوا اغا نسح یلد یلتوفب زرحو
 كن یطصم یباحهد از نابمرکو هدخابیرلارادوجو تابثاهدنوی ای نره

 ۱ رابخا تی دلوا رادتفاو تقال تبحاص د لمت یلیعغوا لوب

 | یودرایاتشم سغلاب هلبا یراوس رف زوبحوا ندنندب یشاشدقملوا
 | یواح یب راش رومأم هد هدعفلایذ لئاوا نوعسملبا تع رع هواه

 را دنلوا لاعگتسا هعف کوب و لاسرا هفت رش رهاو | هعشنداباطح هنبلودنک |

 (راچب عسوم یار رکب د نی رومآء)
 رکسعو هی وڏ تاکرادت هذ رانا هتک راماوا راک در ورب تنرموح نوعان

 هداب ز نا هرات ماوقا هلا د الب ویصارا تعط یاض قم یلخ هیسور

 راش كلام هداتش ماک ها رک | ندنرلک دلتا داتعاو تفاا هلتدور

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
| 
۱ 
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 1:هدعاب یزلعا لاصدا هودا په یودزا ءدزو رفزو رونیطسع یراوس |

 فرص هماقتنا زا هحقر وتکر rR 4 ور عدد لاد

 رویغ هدنویام یودرا ندږسوب و مع نج هنلوا تت ۸ یوژاب توق
 رک انییعرارب ,هشیا هلن راترعم ناهد رک رس رادتقاو هراد بحاصو راکیجو

 یلاعهاکرد هلا یمیدلوا مزرلاهدب وجو هجزد ی راک و راش نعاس هرشک

 ناحوال نو كب یکیااغا یلصیجمورلفیسهدوبو كج هل ندنرلبشاب ۍچوېف
 ,نطضم هدازنابابینایعا مویک راصحقاو اغا ىلع د هداز ناشوبینایعا

 هدنرمشکی هس ور و ینایعا یابروط و ینایعا للقرطواغارکب ینابعاهویک و كب
 اکر ینو رسغباعاد هد از یجبهبج هد هک و ناخ و غوا هج رابص
 تابثاهدنوبام*یودرا هدراسهملوا هباصصتسا سناب بودیابیترت رکبع
 یلهردناق ندنرلیغاب ئپ و ءق ناعهاک رد یواح نیراترومآم,رزوا تاد وجو

 ندترلب ساب ق وبقالعم هاکرد و هد ۳0 .م اغا 4

 انارع یشابجبو,د ات 2 سا وط هدنغاصسنیدیاورز رو تمل غا داعشآ 1

 اغا نطصم یسابیوف هداز شواخ ن دی> نکس یاسا یهو كي

 میهازبا ینأ. ع | قجلابضحمو رک اغادع ایفا هداز بناک هدرمزاو
 اغا یطضم یچباح هداز مدادجسزوک ینابعا والعت راصح هرقوزویشب غا

 هد و اهلوا . تاج الا هل بید و قع یراوشو هدا رقت ز,ویحوا ۱

 وربند هجا یذ لړ او ائ واج قیر رومآم نوح رلا:ادورو هنوبانهیودرا
 .تلذک یدناوا لاسرا وزن. هلع: هاوار لرش ایم لبا هلت ارو

 دحو ھارپا هداز له وج و شعهدازولب >اح م حشو نايلس هداژ نایک |

 هی زر کار ب ززو حوا قرهئوا ها رادعمزرب نداضف هدچنبا دار یدنقا

 تور رج وهیاشاب دج ایبک و قیهایران لوو یغراو نایک, الاخ نداره رمم |

 | عا ردصو هناوغار ابو د 2 جاطا ه داز هنوج نایعالا سرر وهنییضاق

 باح هش اط واح قصم نابلوا نیما ا سایه ندنراشواح نوردنآ |

 [ می نصیب هدازنساچ یعاح الوچو دو جاهای | ۱
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 (یجاح)
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 هتف عم رشابم روم ام ندقاجوآ شم ہداز لیلخ یباحو یسود یباح .
 یودرا هدز ور ون هلن رکییع یراوسو هدا رفن سبب تلا ندنندب یر

 سایه لاح یاب ةا |عاتماو ددررکاوقاوا دوحوم هدز و رند الح ۱

۱ 
ن دعم ه دنیا قم و ادن هعلق هڼس هعاق رکب راب د هل تف رعم هيلا یوم

 لک وۍ بما

 اغا د2 ىجاحەدازىلەنوج ندهوجوو یسضاق تورپ رخو هل ایومیاش!

 رکی رادو هرشابم نالوا نوپعت ندقاحواو هیمراس هوجو و رادیسو

 لاسرا هیلع رحاوا هلي ران هع یذرخ اوا هقشباباطخ هغ راوز و یس هعلق

 یرار اکیوكکی لیلی ايعا يلب زانند ریلی ا یجوہف یلاع اکر دهن وئ دنلوا

 كب نمولادبع هدنساضف هی رود هدنشاعس لبا حیاو ویش یس هد موو

 اعارع مسه راک دلوآدخو زویسب هادمع یتاہعا نالاوقاوفیراصو زو

 نل هسور, ندننسردمو زوبش» اغا ی لج یجاح یا ربم هد هسور و یللازوسدب

 ینطص+ یردار كن ایعارمزاو زود ىدا ندلا ماسح هداز یجاح

 یس.دوب و هحه؛وصو كيافا سابلا هداز سالا یاس هلغمو زورحوا اغا

 ناعع یلتنزا ز ویحوا اءایجیاح مہ قم هدنس هب صو نکو زوب ثا اغا ےھارپ ۱

 كيدعسایناىعا یو وک رازاب ز زود هل غل وشاب ك نط صم ولعوا کک

 Ea 4 کو كياغارع یا ینابجوف یلیسالبمو ی لا زومگیا

 یاح مداز نیکسک ندنرانک اس یس هی رق: سالک عیال هنس هبحان قنع لبج
 نسح یشابیومقیلیس هنداوهب م یرلتر دف كناسیشادنرقو كب

 یالاندنهوجو سوسرطویرب ندنسک.ا كکب دڅو ك دچا هدازاشاب |

 رادقلا مولعم اغان .> هداز طومراق ن دنهو چو سوسرط هن و ول ساک یکب

 سردم ندنرلنک اس هیهاب وک و ول بلک هدازلک یکهرد هدس وسرط هن و

 ناپیلس یباح هداز نطص» اح ییناشوطو زویحوا نجرادبع ,داز

 هنوقو ندنراواکتدک .یلاع هاکردو زود مالا درج نک اس هد نی نوتلاو ۱

 | ذوب سل يلع یجاح یناییعا قم .هرداو ز ویحوا اغا رگ مم بس . ندنرلنک اس

 ۱ تب )دم ا یمن یا یش اغ وزوشب ن رش هدازامجو

 رک



 ۱ ها نام سا خیار هو بو 3 هل ی لک نانع

 ررڪ دیلع ساوا هرزوا كلا دوجو تابثا هدنودا یو درا هدراملوا

 هنر ره هداشاوب هلترشابم كلاضر ىلع ندنرلاشا یوق یا هاکردو
 هداقوت هل لوف هطرواو در هندا للود عاص كماوطاناو یدنلوارسسد و لاسرا

 رشلکناررب هروک هن رااعو لاحندراضق هج راو هب ونس هلیلود لوصو

 هرزوا هعدق هدعاقیئارفوداشک یرلقارمب وللکوک و رادرسدهداب زج دو

 دوحو تابثا هد ودا یودرا هدرا لوا یلاعد هنع قرهلوا هد رکو مات

 دی دعا یذ طساوا ند هدعقلایذ لئاوا هلوقچ وا نالوا رک ذ نوڪ رل ملا
 كنلوطاتا هنو یدنلوا لا سرا هن رش یاوافرطفرطو هع هعشا ر دف

 اولو عباوت نارادلعو تاوغا قبتع دوجوم هدراضفقاو هدنرالوقجوا

 هعطقج واقاحوا تناکمان هرز واقاوادوحوم هد و دراهد راغ)وا هل رلعح

 قالطالا ىلع هقشب ند رو کذ«نی روم امو یدنلوالاسرا یلاعرحا

 كنع و هساراو هیضقاو هب ولاو نایصقود الب ردقن رههدنکلاءیوطانا

 . هرم یرلتردقهدراملوا هل راع« رو مسا هن رارا د تواب > اصوهوجوو نایعا

 سفئاب وراک ذو مشرصت لرش رها اودهاحو هدنناتیرالوارب رفسهلرکسع

 تاذلا قردنلوا راعشاو اعا یعیدلوا هدنرادجرد ا قیضرف لدامح

 یدئوارا دصا اتم ل!د.>او هيلع اوا نعت د ندتف الخ ماقم

 (یرتابنارا دمطتسو نایهابس صعب نيبو رپ رج )

 هنکچو جارا دنخا سجس ییومطسق نددنارفن غاواءایم لاع کرد
 رفن یللازوب کیا هلبقرت هارب ندیحاون یبباوئو هزوک مو ترصو
 نوچرالیا لاصباو قوس هزوبامه یودرا هدرا ماواورپ رح ینار ف یهاتس

 نایعاو هنساغا ولیقرت نانلوا بصن هعفد و و هثماکح كراع نالوا رکذ

 ندننارفتموقیعغاجوا هنب و هقثباباطخ هنب ررا شیازاسو یزریادنفک 1
 نوحارفن كم هللا قرت هاربا كالذک ند راض عقاو هد ساو يس تلاا |

 1 زلناشوطو 2 بهانوک تا ندننآر : یغاجوا زا درس لاع هکردو قش

nae داب ھت 

e یا SORA Aa تا nS ama an an 
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 یجباحینابعا جاغا هرق .دنغا ج درج و زویک ادحشولغ واظفاح نکاسهدهدکشوا
1 
| 

۱ 

 )ا

 ندرلاص3 مقاو هدنرللاوحو کوا ناو ساط نوّاو یرهس یدیسو

 ندشنارغروب رمعاجوا هثب و همشب نوجمارفن زو يش هلبا قرت هچتارشب هن
 دیدج "هروک و یتالفاو فرصو حاراو یرکشاطو ناکرو و دابا یو
 رف" هللا زوب ییا هلنارت هجقا ژب كلذک ندنزاضفق هنلکحو هروکو
 شاطو هکر هو راسکنو هاعح هطساہاو سالیعور وفکساو تشد نوعا

 ولیفر رفنزو سشب ن درلا طق عقاو هدنسالاوح و هج: وصو اهب هرفو دابا
 یدناواربسد ور رګ هیلع مهاوا هدروب رم رات هعشب هدننعص

 (رکی د تابیترت )

 ىلع لمس هداز یسوم ولنادلوبا یایعاردنک | ندنرلیشابیبوق یلاعهاکرد

 رداعاأ دع هدازیماب روح ییاعا ولعتداعفاو هدتلانا دیهاوک وكي اغا

 یعباح یلشاق هرفو كب قازق ولغوا شوک ندنرشعرچوک و زویشپ اغا
 كياغادجا هطہح یتا عا یراصح ناغوط 3 هنوقزویشپ ناصر

 زویحوا یدنفا لیععسا هداز ناعع نک اس هدربمزا ندمارک نیسردمو

 دصاخ یسهدون و هرو زویکنا اغا رع هداز درک یسهدوبن و دابا نورب و

 یسهدوپ و ردناب نک اس هدهرتو ژویکیا اغا مهار|یباح ندنراروشحس
 اغا نیما دج ندننادناخ لیدنتسوکو  زورچوا كب مهاربا هداز یکب یالا

 هرقوزوینب اغا نط صم یباح ندنرلنک اسوقاعصو زویشیافا فیظن هداز

 میهاربایرظان بوکسا ندننادناخ بوکساواغآ یبح هدازیمهورغ هد هوط
 امانیسح هداژقاح یشابیوبف نکاس هدننرابو افا نط صم یاد كب |

 كبیدبعیب اح ینایعاوصءرف هدنغاجس دیگینزا ندنرروذحسهصاخو

 نک اس هدقلاوبا وزوب شب یرربرهكاغارکب لراداعقباسیلسم هنوقو
 روکنا هدازفم نک اس هدردرود و زویحوا اغا نجرادع ولغوا کارت

 ندنهو جو هسهبقواغارکب یماحهداژبوک بوک ینایعاهب مع فوافارع

 | زویکیا یدنفا یجاح ینارشالابیقن هب نصبقو زود مشب یلغوا یهو |



(۳۰۲۰ ( 

 انا ن فیرش یسهدوب و دءردنا و یلغوا مغا نک اس هد ا ومقو ىلا

 | یاسنعا هقون هغدو زود رشا نطصم لیغوا 2از نک اس هدنارتسواو

 | یساضف هئواو هداز یدنفالیع ینابعا یرهش اغ وزویحوا اغا نیسح

 | | نش للازود رشک ا اغا وفعل یباحینایعا یساضق هلا واغا ناما یتایعا

 یا مداخی ابعا یساضف هنازو زویکنا اغادجا یایعا سالو
  ندنادناخ هیفوصواعادجا هداز نیدلا ماسح ینایعاولفا هاو ك د جا

 | یاعهاکر دو زود رشد اغا قالا دع نک اس ہد: د رک واغآلیععساییباح دوبنرا

 | نک اس هدینومطسفو یللا زوید انا دم فراغ یل بلف ندنرایشاب یوق
 نک اس هدنساص9 ل ول دنا و كر کا لیلخ هداز ىلج نسح ىا ود

 د حاشا نک اس هدنساضف یک ر ود و اغا ناک فور ع هاکءد ترد شکلا

 | هل رلنایعا یرکمو هلاص.او یتایعا هرفلعمو ییایعا نانکو زو شب اقا

 | رحوآ ك سر ندنهوحو داقوو ییابعا هرفو یساوتم هنکر ارمتح

 ارا نک اس هدنساصو جا ۱ الازو را داعنایلس رو اس د دساضق یاب وب رو

Eراناتو زو دج هداز و < هدنساصق لوکو زون ناتا هداژ  

 | ناغانب وایامعا دوټشو زویجوا یلغوا مهارا هداژنکی نکاس هدنرازان

 : رویکنا یطصم هداز فیطا یئایعا یاجو یللا رو یک ا ىلع ےش هداز

 ژویکباینابعا نداولو وژویشب كب نیسح هداژ یکبیالا یلسنم هدکن

 | ینایعانفت رک د مانزوربس هدنعاهس درج و زوی ینایعا یناخ نداقو

 | رفثزویکیا هداژ یجرطاق ینایعا دیجرکم هدنغاهس درجو زویجوا دوج
 | یودرآ هدراهاوا هلا ناصتسا سقناب و بئرترکسع یراوسو هداب

 قرهلوا رشابمو یواح یتیراتب رومأم نوح رللبا دوجو تابا هدنوبامه
 یدئلوا لاسراو رادصا هيلع آوا هقشل ةف هددعایذ رخاوا

 (رتهزا یس رد نهرکد طباضوفع بس )

 سلب یا باععتسا رکسعرفیللاژوبنامگدیس یطباض یس هز د نمرک د
 مآ كند حاع نا رض موق رع هد ةسیارومأم هنس هظفاسح یروس»

 (ندنهزاولر



 نیا ها رک

 یسهرد نه 7۳0 ۱

 ۱ ناوگاو ناغا د هه وق ھەب زقاهعشد ندنفب دلوار وأم هناقنوقرح |

 تابولطم ندنغاصس لبا هجوق ید رانا تولوا ترابع ندنس هلو ةه |
 یارحا مود رح طداص یسان ندفعلوا حرط دصح ند هب رفس تابت مع

 هب رفس تابت مع لالو | ناص هنس هص > یسهرد نمرک د هل هايف: دن رومأم

 ۳ ماخ نالوا بت رع ندنسالاوح

 لرو ره هد ندنعح دل را لمطعت ن رق ةیسهدامیروک ماح اصوصخو ۱

 ۱ ءاو) هلکعا هدافار رقنات یدنفا مما ه صاع دنا سس یصوصح یوعع ۱

 ۱ هلن امزو توو یاب رم ندا ثاصا هنس دصح هموق ره هارد ندروب زره

 هلطرش یشباتقد هلقت و قرح جد روک نالوا تولطمو دیدید ۱

 یدانارودصی رش ضا هدنطساوا 2 ۹۳ نوا یوفع

 ( هردارد لقتسمرکسع هیچ رند ) ۱

 ۱ ۵ نالوا ندنابرحم ءدعلانعو هنناچامه نالوت عوقو كلۇلەبسۈور

 داق ورش قولو دالد هب وقل هلبعچج تاک رک اسع هلع تاودا رظ) هك اراسجخ

 رهو یرغ كلبا مور كلام ید هنردا ةهسورع نولوا ندهنحاو كلبا ۱

 رکسع ماطر هیهروب رم هسورح هلفوایرهشاوریظعا عج, نابسج هناناج
 | اع ندا اضتقا لاوحالابسحم و لاخدا هتلکشودرارب قرهللوا عج
 | لاقو لبق یب یتج هلوا تعفمو تاوهس هدقماوا لابساو لاسزالاحزد
 ۱ رکسع ماطر هرزوا كع اد هدهروب رم ةسورحم هعفد ول یی هنغلدوا

 | ەي یضدق»تعضو ی اعا كل هزوک ذهرک اسع هلبناونع قلغوشاب و شلة بالر ۱

 | شخلوا هلاحا هاغادج هدازنرب وذ خاط یسشاب یجاتسود هنردا یلاسرا ||

 رب زو هداس زادقلواویراوس رفنیمللا زویکیا ندراصد کە دنس هدمع

 رادقلواویراوسرفت یللاژویدب ندنرلندبیرانایعااض نالوا هدنسهرادا
 یراوسرم رزود ینایعا یوکصاحو یرظان هلفو ینابعا هنج وکو :داب

 رفن رسالا رو یرلناسیعا قّدع "درءزو هےکساو هداب هدزرادهلواو ۱



( +۳۰ ) 

 ۱ رفث سل س یرانایعا ىلج او هقوتعدو هداس هدرارادعاواو ۍراوس

 | یراوسرفل شد یرکب زوب یناسیعا قلنارقو یراوس هدرارادقلواوهدای
 قوس هب هنردا بععردو بانر .EE زادلاكلفت هدا رادعلواو

 | ردقهلاوب كهبلایموم یشاب یجناتسوب و هعشب هقشب نو رللبا بی رستو
 | ندودنک ید هل وب ندنوب هلع ندنسهدیدنس تامدخ ندیارومظ

 | هجوم یراکنربغو یهاوخ ربخ مزاول هداضتقا تقوو هدروماره

 | تماقاهدهنردا ناک اک ینودنک هاب یودا لومأم یز ورب تمدخ

 | ن هجاطاید)هب هراداو لاا وه رکسعفونص نالوا ق عم بن مو

 | تداعر هتیار دو یرادغویشأب مسام یارحاو هب هراطاو قوس هریطتعم

 ۱ یدنلوالاسرا هلعحتسم ماوا هقشد نوحصسملیا

 ( قرش بناج کسعرسن رکسع یظنت )
 ۱ قیاس ید هعفد وب هرهیمالسا كلاعو ندنراوطاو لاعا راکم نعسد

 ۱ یسانندلوا راددد یراوئمو تداع ندنرادغاو رکھ نالواراکردو

 | هدهمزال تامدخ ید هدنددعم اشاب ارم رب زو یرکسع رس یناج قرش

 ۱ یشابیبومق هد ندنموز كناروالدرکاسعو ناونعتفادصناک د ر کر مس

 | سفنودج | یتوروط لاقج نالوا یس هاب یرغزسسواغا نیما هداژسب و

 | تاوغا قتعو یبانروطو یجوص كسو یبرغژ ناک هدمورشرا

 | ناجتزراو كيبحوا ندشنارفت یرهکی ناک هدم ورضرا نارادلعو

 | هرفو كب ینارادلعو تاوغا قّنعو کصخو یبانروطو یسهدوب و

 | ندنران دی دیمس یلابزدناو ننجهدا گپ یاس ند نهو و قرشراضح
 | ندنراضق كيناجو كرديا باحصتسا رفئویشب ناعنینایعا زوفکساو كی
 | قوش هننیعم هیلاراشهرکسعرمس قر هنلوا بادر رکسعرفن كم هلغوشاب

 یدناوا را دصا ی اعحا هعشد همش هدخابیرلابابب سهل لاسراو

 (یلاوح نا لاوحاو شافو موطابهظفاحهب ون )
 | موج هنیرزوا یس هسعلف شاف هعفدوب و هنت دیکمو هلسیح كنولهینوژ



DY 1۱ نکیا ند همزال یبتدقفاختو ها ام لاک كنتامل وطاب ارظن  

 . هنفرط اشاب فیرشربزو یسلاو نوزپ رط تک, نایلس یکب یاس نیتراو
 هسفانم هدنرلنب هلبااشاب ےس یسلاو ر داج الاع بم هیت نالواراکرد

 شعانوکت هلمچولوا یشانندقموا رابخ ایی دلوا شل وا ادیب تریاغمو
 دیلایوءیقرهلواقالتاو قافونسح لدیمفالتخاو قاعشو قاق نالوا

 نوزب رطو هنسهظفاحم یتایآ موطاب سناب هبا رکسع یکیدلبپ هراقیچ
 . هلبیاصصتسا رکسع ولتیلک اغا شم هداز یلافیشاب یبوبق ندنهوجو
 لوب هریتو طصم جاسطا هداز نیجال یلنوس هرک ندنناوغا نوزب رطو
 | هدازافسو كناععهداز ردا و ك نیما هدازوغوقو نایاسیسهدوب و

 | نانیعمر اسورهداز سوناباوراهدازلماصو دحشیژادرس هلاخ د الوپ و دڅ
 | رطاش یلیسم نوزب رطو تکرخ هلا هیلکر ک اسع یرلک طابهدیاجارخ | هدلب

 هنس هسراح ین هعلق شاف هیعلاب هللا اغا نام روشی یشادنرق كنهداژ

 هنب یسودنک ند نخی دلوا شعلوا بصن ع وشاب هن زرزوا هروک ذم

 هعلق هلیدرعم هبلایموم یا دن رف یب هءوق مهتاوغاو هطذاح یحیی دلوا

 هعشب هعسب هد دعا یذ رخاوا نوعسهملیا لاصرا هنناعدخ هموق رم

 [یدنلوالاسرا دیلعیحاوا

 (اشاب یعبصنواشاب فب رش نوزب رطیاولزرع)
 هدنرانب اشاپ یلسرب زو یسلاو ر دل هلبا اشاب فب رش :یسلاو نوزپ رظ

 یسلاوردلج كناشاب فی شو هنعوقو ناداعمو ترباغم ۵ رع ضعب
 دنتعمهرابااشاب ےلس هیلاراشمءانب هننکر حءوس نالوا عقاو هنیلع هیلاراشم

 هدتفو هلن وب هلفلوا شلاق للاخ ندرک اسعیلانا ردلحو شعلا تع رع

 نشد یخد كناشاپ فیرشو یسلاق یت هلمجووب كنەموقرهتلاا
 یاضر ریاغمو یرابرما فام یرادتا هدخرس لالخا هدنسوشرق
 ندنسهدمع اشاب فی رش هبلاراشم لابا نوزب رط ندنکو دیا یرادحات

۲ ۰ 



 میس هل ندنع ۱

 ثماقاهذلح نالواءالو_عم توراو هللا لاععتسا هتتلاءاردلح لاحرد اشاب
 تقد هراصبتساو ظفت راو للو تسارخو ظفح ااو هعافو |
 هلرب تکرح ندلخم یقیدلواو هقشب هباشاپ میلس هبلاراشم نوععسهلبا |
 تباعر هقافتا موسر هل اراک مزالراسوتاوغاو تماقا بوراو هنوز رط |
 للع هیلاراثءیواح هننرومأم یربلبا تربغو یس هلحاوس هظفاحلردیا |

 یراتب روم ام یافناولاسرایلاع محا هد هعطاذ :امرخاوا هن هعشوهیاشاب |

 یدناوا لات دن
 (اشا نادویهلیدبت)

 تسانمالصا هاه رع لاو>الصالایق كناشاب دم جالا یادوبفا رد |

 ندقلوا ینابج هداملرح یوقو ارد تکرح اندا ندندلوا یتفلاو. |
 هاعرخاوا هلذلوا یتداع لوا دوب بوتوط زک د هلیبس یطالترظن عطق |
 طاح توالق تماقا رومأم هدهسو رب هلترازو عفر ولرع هد هعایذ ۱

 نالوااریب هحاس هدرلهدعمهد هسا لکدرا د هر هد هیرعرومایحد اشاب لع |

 تمدخ اب ردابرد هدتلود روغا ید هرکصندنوب و یقادصو تمدخ |

 توئلوا اا ترازو هعفدو بم هتشدلوا راعثتسا ندنراوطا یزاربا |

 یلاعت هلا نوعب و ید دلروب ارس هنفلنادومقاد رد هلیماعصنا یاس ریارج |
 | هیادعاقرضتیخدارح هل ریه قبافس نواه یاغو د واتسلک هدراهاوا |

 | یسهظفاحم یزاغوب هایس رح «ذهلاخاو ىج هنلوا تمه ناکس لاما
 | نودا نفس یتصو رک هلئارفت لکت هدنهاکشیب هرد كو هدننعض |

 | زاغو وتماقا هدنابوراو هب رد لوب د یسودنک ندنعبدلوا دوجوم
 ۱ هنلاصسا یناماکعسا را ەباطو عالقعقاو هدنراسب و نیع كروک ذه

 بولطااوهاکلروک ذمزاغوبو هنلامگتسا كترمصب و ظقبت مزاول ماودلا ی لعو |
 | هد.ک د هرق كبافس ولهیسورو رب رقنوقت یسهسراحو هظفاعیما ۱

 | هرادماودرد قب رلتکر حولاح*یکنوکجو راک دن ابودیاراذکو تشک |

 )ر رج (



6 ۴۰۷ ( ۰ 

NF:7 داوا  OEEیعظتو ریجن كلوا  

 زاغوب و هلی رام و پامه هدهوق صتفو هلا یی سو ببتر و بالج كننارفنو |
 | هلیلقن هربخذ و روکو بطخو یر هنیفسراجت یساقب یلوطانا ندموس مم
 | ج كنب رايك ر اجت راس رک  نمأسم كرك ادعام ندراقاق فولأم

 | تفد یلک هسمالتسوک تصخر اعطق هنحورخ ندزاغوب كنسهادرب ۱

 | رادصا یلاعرها هنفرط هدموق رح رات نویس لنا ت فایل و مدو فرص و |
 ۱ یدلبا رادتنا هتسروم ًامرومایجد هیلاراشم هلفعلوا

 ۷ بونیس نال هظفاعت وانیبعتواشاب یلوابهمالع ءاولهیجوت )

 )ع( ماع یتس ارحو طفح كنناهل نوئسو مولعم یراوطا راکم نک"د

 | ندروماماهسهد ر هجرد هنوهدنمومفم(درک داب چ وفوزا| شد هعقاو ج الع |

 | هدازاشابینطص» هرزواتماقا هدکب روید هلغلوا موهوم رغ ماکو دیا |

 | یتاجس هالع هلبطرش كا هظقاحم یر وب نم قایل هیاشاپ یلورب زو |
 | تعا او هراد یسودنک و طبت ها مضمر وبن ءاول هلو هیجوت |

 | مسام هلساوغاو یررومأم یلاوتوا بوراو هب ونس هلرب یو میظنت
 | لجاوس هسراسح ردا تفد هطابتحاو ترضي مزاولو تاعر ههر اخ

 | هدننعع یسلیا تردابم هیاقح الا مزال فا رطاو :اماعوهعلق ةظفاحتو هیاحماو

 یدئلوا رب رحتیلاع رها هنپ راهناریش مفرط |
 |  (اغربع تاط)ضهب رک ذو اشاپورسخاب یلیاهجوف هیجوت ) ۰ |
 | كن راترض> تقو هاشداپ اشاب نیس> كچوک قیسانادوبق هکنوچ |

 | هلییسحقلوایرلتنب رتتسد "هدرورپ وریندنو ابصماناو یراتفتلمو دمع |
 تمعن یو هدننامز هلغلواژ ور لالقتسا راوتسدو ذوفن بحاص رب زورب |

 | اباسب یتسهرومآم ملاصم كریغ اهااو ورفرس هسک ادعام ندنننعی
 | اوری یتاراطخ او تادافا ندیااسطتقا هب یراک دنوادخ بناحو ارجا

 يجد هلب رل ترض ح اشایایض رظن عطف ندا رک صعیراسندنکیدلبااقلا |
 ۱ رو راوم* انو ضوشم یرانب هدنسانیررادص یالوادعفد هلبیسوب ۱



( ۳۰۸ 

 کب اط ادام داف نالوا زاکرذراب ره هلذلو] ےک زاتناغج سنا هيلازاخم
 ییاقلعتم اشا نیسح نالوا توادع س 2ق ةة قاماقتا یتلئادوف هل تلع

 ورخ هل ااا دش روخا صو ص خ بولوا یزلرو د نم دالا لا جد هنافودعب

  یشانندعلوالما «یلح یررردکتو رارطاو لفثتس اسار «دنرلدذعاشاب

 ۱ کار رحم اض هدرصع "هرهاق یاشاب ورخ هداتفو هیلاراشمنادوق

 نکل توانا: راتفرک هاغوخ یامطعیالب رب قزهلوا یس هرم یرلصو رحنو
 | قز غ ندک انلوه تادرک لوا هدلاراتشْه نا یعسم لحا نادیم حس

 کو یعلاراشم رک هدعب یدیشاوا باناهر هلیجوک هلردس یتراسحو

  یالتسم «دنرلب داو فالو نعسال نامزر یی رلترضح اشاب دیشروخ

 . لوا جد ههفدوت نامزد حد یداراردا تارطصا ئالم هدرایصنم

 | هل ریس مان طعاو ما طن نادعف نالوا نایلاع برو مواعم كرلدر زو
 | هود هدنک دن كرهدا تم# ذاا قتناشو رب هدلح مات باوصار

 | ید هل ازا شم یتیم هت راک دابا ناللعا یهاکیع تروصر هن رلفرط هلبا

 | مَع قرازو مزاولو میطنت یتسهراد هلع ندلاح «یاتشد رپ یرورض
 | اعد سا تصنم قلاع ء ر ندنف زط لوطانا ربا شب رد یسهیعاد

 | ىج هیلا راس هلن رلابا هیحوت غا ۳ تیحاص راصحهرق اعز هنکی دلتا

 | ود دخ و اکا هاشم راهو شود نکلی دیش با نانعفطع هرات وا اثوذ أم

 | توقف ص باق نالوا تاناک ةأ رع كنب رلترلضح هاوو هللا هذا هاشااب
 | شعب و نابع یعرم هدنرانریصب مذجناس همادومش یامنولج هدنرلتاعس
 ۲ دوا دو رک دادراب ره هلغلوا ناناغ جد ندنشدامن هب رهاط لئالد

 | ترمنغ فانتم هلماحم هلوقموب ةع اک دش كت رلت زط رتسک تیچن

 ۱ ناوناق رباغم قلوا یدعدور دع هح و هل ههسکرب ی داو یرزهناهاش

 ۱ یرلدةفشو /جرنارکس رح هدنفحاشان ورسخ نیفاوا یزهزاک ولم تلاد

 . ردزب |, هچوف هعمن چاد تولوا حاجت :یرانانعو تر ناشفا ردزاو جاوم
 (رسخ)



 | نوه دعخاب هد اوا هشت ید بش یرهوآ یر ر دک |
 | هروب نم ءاول سه:لیوناسحاو هبجوتیغاصسیلیا هجوف هناشملاعزب زولوا |

 ۱ یتیدلوا تج سس بحاص هاشدان "یمیع بولطمو لکا هدنا بوراو

 مکلکو عار کلک) هصوصخ تبعرو لاها تاچو تناسصهرژوا

 | یرللباتیاعرو تقد لاک هجبجو» ینبرشتیدح ( هتیعر نع لوس

 یدلروپ ناداش ینو رحم بلق كهلاراشم هلفلرون نامرف

 (ناینارباابقافنا یارب قرش رکسعرس و نامرفو سا رو دص (

1 
۱ 

۱ 

۱ 
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 ۱ تلودو راکرد یرهبراحو همصاع ید كنتلود نارا هللا ولهیسور

 عطف ند هیعرف ترباغم صعب هدننس هللا قلود ناربا كرارعلای دا هيلع

 هیئد تالاومو بح نالوا رازقسالا یعادو راوتساو یعرح هلبازاتظ زا

 ندنفرط نارا هاش هعساص:تم هیمالسا هناذ ةافاصهو سود مزاولو

 هدنعوا توفصو صولخ ضع هی هینس تنطلس فرط دب زا ندیکنلوا
 یرادمع یلوو یرادنجرا دنزرف كنم راترض> هیلاراش هاشو ینددلوا
 ادعا هلا نایناریارک اسعنالوا قبعم بت ره ید هاسصلاع سابع اژرمم

 شلیامابق هب هب راسعو شاکهدودح بناح هلتک رو دصد هنر زوا

 ۱ قاقن لار هدیات؛اعرهبهرباخو هبناک» سای هلهملار اسم ھ هدا مس ها وا

 كملاراشم "هدارهاشو ناربا هاسو تاوصو موش هني رزوا نرد ءا دعا

 صولخ زارباو تفلاناین ساسا ح رط هلن روم أمنا: اوب ەد دود> سار

 ردلجو یرکسعرس یبناج قرش هدناب یرللنا تودو تراعز هئدومو

 | هعسب هفشب هدموق رمح رات هنیرافلفرصتمدب زیابوصراقو ناوویدلاو
 یدنلوارادصا دیلع اوا

 ( هطلغاب نورب هرق طداحم لبو )

 هززوا مایق هدزوبنح لح هطفاحاشاپ نسح شی ورد یظفاح نوربهرق |
 أ ندنراشان یوق یلاع هاکرد هنس هطظفاعم نور هر هعفد وب نکل بولوا

 هدراوج هل راو تب روم أم خد كپيلایمومیاشاب و شمار وم ام اغا لیعچ |



 15 ا5 ندنشدلوا شالوا لبوح هل ما قوو ها عقاو

 هل ور هرفیحد اغا لیعاسسا هلا ی ومو هنس هظفاحم ینورب هطاع لاسرد

 دج دسر رو نیظفاسحم یروسم الاحو هللا یظفاح هتراو الاح بوراو
 فالح اوس ودباتباعر هنعوسر هریاخعو هبناکم هللا ررومآم رناسو هلنااشاب
 هدروک دم حرا لوح رات روم ام یرلتا تقد هنس هسراعو هظفاسح

 راب دلقرومأم هل رو دص هیلع عاوا هعشو هقسد ندنف رطب اط سه باکر

 (اشابلیعاعسا لسا: لیکس)

 لیعاعما یفرمصتم یغاحص» یلیدنتسوک ندناربمریم هداز اشاپدعش یلسالپ |
 .یمطعاردص نامرف ةیفح هصدعم هدک دلتا لوخد هلت دنتسوک اتشاب |

 لدق ءاک و مرج ییعولظم اغا بیدا یئاسیعا لیدنتسوک یب دنع؛دلوا |
 | نوها هاذ فو نادراک و لماک موقع یاغاو یتیدلوا شابا مادعاو |

 یرلکودبا رک اش ندودنکلراوعمه رکو كننلاها كرك هلغلوانایعا |

 نالوا دراو کو دا ساق ن رغا سا غهاو یس هتنروعناو تاغذشو |
 ا رک س عرس رطاخ هعج اف دژ داح وب نکنانابتسم ندنعهاعم ناضورعم ۱

 یراریاشو كب لیعاءآ یزوریس هعشد ندنکدلما شد رک ییاشاب دیشروخ |
 هیلار اشم ییندلوا ناخو نارطضا نجوم ید دن رومآم ضع یک
 ق رهلاف دنع توکه و وک ذم نامرفو قرهللوا ناس جد ندنفرظ |

 ى مع اق صب اب هبهناهاتشزونلا ضاق روضح ضورعم صوصخوب |
 هاو  ؛هلم اعم هلن نام رفالب نایصعو مرجملوفموآ هدددنلوانصرع ۱

 ناط)س بضع ۷-7 -]ا نجوم نوا هل اک ولع زوق asd حط "یاثم | ۱

 عفدو درط :ندلبدنتسوک و عذر یتراماو لزع ندروب نم ءاوا لب رو ]| ۱
 دیشروخ هیلاراثم یر کب سا شنو یسلاو لنا مور یروب نه كولو ۱

 ؛قچا منا نویعسما با هیج هژارزف رب ن دنا دارک ت انا اشا |

 | قوا لاسرا: هسنفرط هیلاراشع رکن ع رتا ی رکا هیج وت هعطقرقردلوا |

 ۱ قفلف هعاشا هن سلاها یلاونطوا خ کود ا اضر ریافم كنمروک ذع تیغه و |

(7 
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 TTT TF رم بو هما هاش دز دین رس ضخا
 قجامما یواحیروک ذم موم ندیاطتسم باک ر لاحرد یشانندعلوا ۱

 :یدنلوا رایست ههبلاراش بوصو رادصا یلاعریحا هعطقرپ |

 ( یلوطانابناجزا هيفیصرکاسع ضعب بیرت ) ۱
 نښناچو درا یرارکسع ال بن ی ندنراق|یعس قوازو و یرفناک

 اتش ندلحرب ره هدنءوقو ررفس هدنامز عیچ هد هسا رلشعاوا حطق د

 رک اسع هقشپ قاط رپ هن قرهلوا یرکسع را مو هقشٍب قرهلوا یرکسع

 مان رارپ هشیا ندنراقاه-یرقناک و قوازوب هلثح ندنکی دلک هناوا بیئرت
 رفن كيب ندرفن زو شب هلیطرش قاوا ندنرام دسم ودنکو  هفسالا

 کید نوګا راهم هد هسا شعل وا بدرت یرکسع اتش ندنتلابا سا ویسو

 ند همود رم تلابا هلی > قلواند همزال یبنرت جد كر ۴ اسع ماطر

 هل OS و بدتر ر کسع رقنزویند ندنرلم ده سهودنکو

 نوح رللبا بی رستو قوس هنوباسهیودرا هع دقه ندیناطلس زورون

 یدنلوا را دص |یلاع رھ هعشب هوشو 4 هداز رابجو هنسل او ساویس

 حورضس اناس "یرکسعرسو مورضرا هیحود و اشاب میهاربا ترازو ءاها)

 (ساویسبقداسیاو هداعاو
 هعف دوب ید هسا شعاوا اعلاو عفر ترازو امدقم تاشاب میهاربا لح

 كلا مو مضرا هلیماصلا یکلرکنعرس یناج قرشو یتراز و یانا

 ضاق نوبت ی روس كنا شاد جنا ديب هن رو ۍ سلوا هلاحا هنسهدّهع
 دارا ضرعلا دعد تولوا رک, رارف هداروش ساع نالوا, دمعه دەم

 زب فرس نورعم تکو ش نوداسمه طخ رام هدیابلوا هل هلعت هيلع

 هلبا عرظن" ییفلخ یسوقو هراد لاحرد یشاندقلوا رو دص قع

 تردقفقرص هبهرادا هل الهحو ییهدوجوم رک اتسع بوراو همورضرا

 هطفاع كنهنافاخد ودج و هنرسدنورذ هلت کم فويس لس هغی رزوا نع“ دو

 یدنلوا لاسسرا فیرمش ما هنفرط نوهسلپ ارتفد هن نسیم هسواعو | ۱

۱ 
۱ 

۱ 



 هدنفویضرا"رادق؛هنلونضو هب ةع وق ره تلاا هلوظنت سووا هلاراتمو |
 هتسهس را و طو رو طض تنهموق رم تااداو هنسهراداٌلرک اسع دردم |

 | سقم اغانیما هدازس و یسک رک مورضرا هلغلوا ند هعزال یبصن شرب |
 هتکلم طو رو طبض ردق هنلوصو كملاراشم رکسعرس هلخعلوا بص |

 مور راو یدنلف رومأم لاعرمااب هتفد هرکسع فونص "راداو لاعاو |

 هلیفلخ یسومق اشاب مارهم قداس یرکسع رس یناج قرشو یسلاو |
 هرعصت دنود بود اتع رعو هج ود یرغوط هساویسو تک ر ندقرطاوا ۱

 هن رب رڪ ر دا من من ییباونو ركب رع ندنغاحوا هاتس هلیط مش كا مایق ۱

 راداع ۳ بصا دن رارزوااولیفر رفن زود نالوا قلعت دف هیلع* ۷ ۱

 یدئلق رییسو رب رک فرش نما یواح تب رومأم لیت كلاغا ناّمع

 لع هلیساصنععو بحوم هسبا رووا راست و رادصا نامرف هلمجو هل
 میلعت خد هملاراّثع فرط لالقتسالاب نوهسملبا ترشابم هنکر حو

 یدنلوالابساو رادصاناشدلاع نامرف یوتح نب رومأم
 ( هعطایذ رخاوا رد هق رفتم تاعوقو)

 هد e تامدخ هتسر هدنیعم اشاب نطصم رر زو یظفاح هنراو الاح

 اف احساس یا ید سس لا ها سس یخ شیوا یا شی ید سس کس سس ال سان ساوه و یک سس سس ام سس سم سس

 ۱ روداط یارک "دیه نالوعوقو هدم تولوا قرصتم ییح ها لا

 | یلکهنازغ هلبناکرب یناناهج بلق هجونرثًن نعوینبر نوع هدادعا |
 "یژورف تا صن مالسا روحش اعد هک قمه هن رومط یدادما ۱

 للنلد هبت نالوارو مط یارا فرش یراد رهش هجوت هدنفحو روکشم یتمدخ |

 یاتشم لوانوکرب یرکس نالوا بولطكر هیمروتک للخ دن رومأم ۱

 رودصیلاعمعا هنف رط هدا یم با روفوم ماعا هلاسرا هلودا هه یودرا |

 هد هسا شع ا تدوعهنف رط ییالو انوذأام هرصلادعب اشاب رام هداز

 مدع نکیا رومأم هرفسیلاص نامرفاب هنس نک یر | دخ کر کب رعیدلبا
 ۱ بیهرت یلاثماو بیدا یس ودنک ندلجا یکیدلبا ت تک < لب لاثتما

 (هدنمس)



(e) 
 نواه نداعم نوڪ شمتلوا دن علقو نن هنس هملق رکب راد هدم |
 یبجومو ارسا نلاع مما الاطخ هنرادزد هموق ره هعلق و هنلکو یتا |

 اشا لع ییلد همت ویرلبلاو ماش و صف هدانئاون و ید الف ارحا ۱

 | راهنی رخ هدننعص هرس دادما هخ هدا ز کدو هسک رکب ندنرلفرط

 یدلوا دودعم ندیلکرادم یدورو

 ( شافءالتسا ر بخ ندش ساف)
 یسهعلق سافیرک ادع نع“ د مدقا ندنوب هرزوا یک: دلبا زاذکیرکذ

 | رابشدا راتو لیل بودیا راجا هماصعقاو موعش ارح و ارب هنن رزوا

 نوزب رط یکیدلیاراسخ و هقاضم یالتیم یراصح نیظفعسءیرملوا ۱
 | یرلعوعس» كنيلغوا یییزوظ ینایعا هزی رو كن اشاب فرش ی.دلاو

 | یداب هنصال سا لنمروب نر هسعلق یدادما بقعرد كرتا هدق دنوا ۱

 مان لا روک ندنس هفناط برو ڪک هرکصن دنعاف دا هک ر١ ود یدیثاوا

 یسودنک ند هلع تلود بناح هنفرط هیلاراثمر زو كند درک من قاعوا

 | هدفرطلوا نی زاده هدنروص دد لوا بصن هدرکرتس یل اع معااب

 | راس هدیلاوطوا ك رک و شاف رک تولوا نیص> راح هب ولهیسور

 | رو رعتصرف باسیهر لدحاودرف ند هموق میادعا هارت لاوس
 ۱ هدک د لک یسهمانتعا رض یواح یوو دمعن یغ> هیمهلوا لوخدو

 ۱ قرهنلوا تیاعر هب هب رو طاسحا "دعا جد ن داف رط هیلاراشم

 | لاک ندولهیسو رادتناقرهلوا لالهتسالا ةعارب هنیروک ذم یاعدهرک | ۱

 | هیضق هلفلوا شغا یوعد تابثاتقولوا هسردیا صیلخت هلبتریغو یچس ۱
 ۱ كلهدرک رس صخره هرزوایهاو دو رب رح هی یناطلس هاکرابتالدهاکرد

 بولوا ماهفاو راشا هنفرط ىج هلوا ربذنتروص هلیسه مزال تا

 صا هلکلا ماک* او ما ملا "هدمعرد یروبم صونصخ یجد موق ص

 هرزوا ییندنلوا راعشا هحشدعم نکا هرزوا مابقو ترش اه هوس رح

 تداعاعز هلب زرب رب هلسسقافنو قافش یهدنن ارزو نالوا هدمناوخوا
 تل عتت>*
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TE ۳هرس هیعاد داسفاو لالخا نیل صم خا هه دجا هوم  

 ۰ (تسرتب والءفو لوق تسرهک د تشرسرد وا هکر )ید ضءیورادتا

 ناخ اتصرف یدتفانم یکه د سام ارا ثم هنفرطر ون م ییر وک هګ داف

 یەدام ید دنژازیح هس وز نالواهدیلاوطواورامسب دس اهم یاماا لر هد ۱

 | نی ربصوصخ هناعاودادمایخدندفرطر وقیفوت یزهلیم كردارابخا
 ندعالساد لر وب نه لح زس یرلک دردتا قل وعلو لاا دعفد وب

 قودوم ضرغ یب ضعب ندننادناخ هخه->اوید یدلوا یب رفنو كف تعاب
 / ۱ یدنلوار رگو تد هنروص ر ندنعب دلوارک ت رمش هل رار من لرهنک لکبا

 ( فلاونیتامو نیو سج هنسعباقو )

 | ههاباوجرپ رو ناثدلاع را د رس بناجت ناریا دار شر هعاه ندما)

 ( نا یوسب
 بناج هدم رع هرغ هلتطاسو اقا نوسج ۍجاحروم ام هنیپقر ناربا خیام

 هلا هلع تود ندنزلورطازرم سابع نارا "و دا مس هلاونع ییاعم ادرس ۱

 /تالاوم دکقم تیمالسا توخا هقالع یاضتعمرپ دنسب ناریاتلود
 تانشاب تباتیلس یسلاو رداحو تدومو تن یاوعد ثعاب و تنوعصو

 نالوا یریکفالخو تداهش نسح هنماهاو مادقا هدادعا هعفادم |

 ین راد ام تباکشو ث ,ندنتفا دض مدع هب هیلعتأود كناخاب هل سم |

 هب همانناوحر رع جد ندیبطعاز دصیقرطنیغلوا دراو مولتو لج ۱

 | .یباج قرش هیاشاب مهارا یبا حاخاریمو لوګو الخال ۱ ی هخرج دل روب نم ءاولو ین دمت و لرعندن ور رط كناشاب فی شو رادتا ۱

 |||: نكر دارك ذنوج یعنی زمد اهیهجونموضرا هلیکل رگکیعزتم |

 | نالوا مش م نت هعبح وف ه.دب د ۳۳ وف ةقالعو تصلا عود و لر < ۱

 ادر دو دحو قیدضصد یب زواحمو یدعت اد ترول هییهر | ۱

۱ 

 | دوسا تیمالییسا راکرب نيک د ةف اا ی رلصوص> ىق زبسیزو عضون |

 تابهولا دبع هداز غویصاب راه ناوم اک تنشع : دیه ال |

 .(لن دف. ) زد
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( ۳۱۵۰ ( 

 1 نيلم بم غب داوا مجم یراکچ - هدناتع>رع IES ناز لای ناما تنیدتفا | ۱

 زا زی ذو خد هکاقرب هدرانوعصوب منن واطعا تار رک هملایموم یافآ

 1 :یدتلوا ارا هیازربم نینح .هيلاراشم ت ازش ۱

 ۱ ( هیقرش كلاع یارب تارمبدن ضعت )

 | .هدنروم»ساجحم ناتلوا دمع هدننعص هیقرش روما تشک امدقم هکنوچ

 | نالوا نیبعا یی روس ندملوطاناویتایفیک اشاب مار یرکسعرس قر

 |. نالعا اوتدارف ینازب رحم كناشاب مارهمو نامزد بروم ًاءاشاب میهاربا لص

 نالواراوحو تمس چوكا كناشا . فی مجد هدنسهدامرب هدف دئلوا

 درو شەزاب غل دلوا و ا ید نعرحو ںیم ک هب بوق

 هماطن لالخا كلانا ر دلح ندنشنداوا شع | هدافا نک هک هنوز رط

 | یتنصا كناشاپ مارهب ھم وشنو میشت یب اولو كي رھ اشا فیرسشو
 | میلسیرعندنوزپ رط كناشاپ فی شم ار ظذ هنفر دلوا شلوا هلةتسم تلع
 لاعم بح ودلد ینلوا یرولوا هل سو دنس هد واعم كوف ىکا كناشاب

 ۱ نصح بو رک هب هراجا یدیساوا ولنوو هفده دم شاپ لس هدق دلو

 1 رداح گیتار لس نکی مع ھ 3d فوض کارا ندو ىدا 1
 r + 1 ۹ با “4

 هروک اکا بونلب رد هلمح ول یه دح هدروماو رىن دنع ووو رفس و هرنکللاو

 ردش ید یرلب صعل و داب سا راببصح ںصعل ودد ردعز ال هلم اوم

HI LELا ۱  TETیبا دج رمو یا رډلح لر  

 هدنفو هليو بوداش رد غد دلواشارا تسعارحو هطفا نداعا

 كناشاپ فن شو د اربا ن مالک ر دمزلاو مها هب و هنوار دقا هدنع> اش اپیلس
 بویلوا ع راف ندتناعا اشاب مار مادام هسنلوا افتک ۱ هلیارعرکیلاب

 || شاپ ماره بویلوا ظوحم هرم ندنلرع كنابشاب فی رتش هل مچ واورو
 | قنررد یلایا ردلح ن وجا جور ییبصامم كناشاب فیش, ید

 ۱ ت ويمروک شیارت PUSS تل رک معرس هيدي ك دن بال ۱ دابزفا | ۱

 ۱ بردم ندهاو یر = ید ۳ بویلوا و ام خد كمدوکو |

72۳ 



 ۱ كني نهاززوو یلرع ر نادك رکفتضز یدک ا هلفلوا او :یساتخا ۱
 | بیع یدلبا باجما تحلصم یکلیلاو مورتضراو یکلزک عرس قرش |
 | اشاپ یطصمجالاقبسا مافماق ےقم ہد رقاسالاحهدک دلیدر دیسان ےک |
 | نکل بونلوا راکذت اشا دچا دیضو اشاب ھارا لیلخ یساغا راطقو |
 | مدعا هلذلوا هدوخاسورعپ كياما هدیدنامج هحرک هیلاراشم ماقمعاق |
 ۱ هنکلیج روس دعب هنکلیلاونوزپ رطاحدقم كناشاپميهارباوظومطمیلوبق ۱

 | هلیکتا رکسع مس قرم مثل ی دیس ندن دن دلوا شاوو را رق هداروش ساعت یصصحا

 | هدک دلن درولوا یدّوم قئاسرارق لدبت یب وک هنکلیلاو مورضرا |

 كلاراشم ورد یدعل وا رادصا یا تم رولغأم زونهراو دو ان هز هدنود ۱

 ۱ اشاندجا دیسو بوصتسم یسلوای رکسع رس قرشو یسلاو مورت را ۱

 | ندنفیداوا بخ هلتب ورو دشرو برقا هکلیجت زوس هلتمج عقوم یخد |
 | ندرلاغا نایاکر هنتیعم هرز وا یعددلوا هدشاس نعت یج روس كلا |

 | بوصا ما قیفرت خد یار وطر ور یرلیضب ندناروشحسو كن |

 | تادحرسهدرفس ماکنهنکل نوسنلو انا ذیتسا ندنویابه باک هاکتروک |
 ۱ قلخ هدنلرع كناشاب مار یران هلعمالوا یس نوه وار یل دب كنسارزو

 | دنس هیوسلو مظنت كنبرکسعرسروعا هلک املس مورضرا ر دق هیجئراو |
 | عهاربا ندنفیدلوارداق هبهرادا هلتمجره بودا تبّور یبرومام كرب

 ۱ ندب ایم اک باک ر ید یتروصیاوا سم یلاعیعااب ردق هد ورو تناشاب |

 | ضرع هنا طم تاکر ه روک ذم تاصوصخوید نوسالق ناذیتسا |

 | ید كناشاپ دیج یلغوا كالا راشمو رودص نودامهنذا هدقدنلوا

 | لیاجیا یخد شاپ دجا دین یفرنلوا دیک ات یی رومآم كلی روس

 هنکلیج روس كن را ضعب كنلوطانا قرفلوا هدن سه دمع یاس

 | هیجوتبصنمرب هبودنک هدندورو یرغوط هزوراشاپ مار ورومأم
 | فی رش هیلع هاب یدیشابا رودص هبلع معاوا ندیاکر هللا ین هنلوا

 ۱ ae یناجصس ها زاجت هس 2 لزرع ندن لاو نوزب رط اشاب

EE 
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 | نیباوب سس دا رجاشر دف هلو صو بوئاوا بصن اشاب لع یبهخرح |

 یرم» قیاس یسادنرف كلا یوم هدو دلوا قحنلوا نيغ ماف ناعع

 | یدنفا نیما دج ظفاع یکم یخد هاکل هداز یناغزق ندنسردم یتاک
 ۱ مسنم اغا ناع*هدق دنلوا لاّوسو بلج هن نلاع ب ب هلببس قوقو هپ یلاول وا

 یاس راو یکج هد هطفاع ندادعا ینرطوا هدیروص ینبدلوا

 ۱ هلغلوا رداق هنس هظفاسحم نلاوطواو ناي موطا ید كب ناتولسیب

 | ناس هینوکو شعلقروم ام هب هظفاحم صا هلبارک اسعنالواهدنسهرا دادب

 | نیت هنیعم هلا یوم ره: ید یرانلوا ندرا دسقا باب اب را كنرلاعا

 ۱ درومانوحایانیعت راد الرک اسف ك جە داع اچ ا دنر اتبع مو یراهلوا

 . ندفرطوب ن دلاربت قجا بو دا اضتفا بیعت ی هعباسبم هلح مان

 | هیدن ندیربم بناج هدعپ ویساهب عطق نداجایکچ هاب ردنوک ی عیابم
 یبهعیابم ىج هلق نیرو یتصوص> ر اخذ قج هنلوا تیتر هرزواقْل وا

 هکر نایلس هيلا ئوم یج كراخذ ندیااضتقا کالب دم رادق هی زا

 1 یسشردنوک یلاع ما هج هه نوا هرادا ی رکسع قر هبلوا هلاحا

 | تيان خد م بوک خد نعسد یی هلق سافو یب راصوصخ
اخ « هرجا دعم هل هلواند هبناقاخ عالق مقاوهد دح رس

 ۳ شاردنوک تامعسو هن

 تولوالرم ۳ ینامتو هه كن هموق سج داد هذهذلاخ ءا ¥ ٩ دلوا

 1 یسهقاف مونو هل اه ما امدقم ك نالسزاولغوا تک: لس اک وتمنکل ۱

 یا هد هدانز ند کلوا هی هظداح نا هدهسازومأم هسهظداسح

 فونص كنغا هس نوزب رطو یسارد/وک ضا ارارکت یواخ یدک ات

 هرک اذا ؛ یراغواب نیعا شیری هظداع یلحاوس مو یسهیرکسع |

 ینابعا هزر یشابجوبق هلغلوا ها ید ۲ رو

 «حاداولغوا یبزوط

 یس 4یا شاف یرداربو را دصا ب لسان صا هده ر 2 لئاوا اا طخ

 هلا ومر ورم ییعب دنلوابص) عو: اب هرلذ انا ش

 i تست تاتو سو تب تست تاب



 | بوط ةعطف شبئوا كالهیقو روا ید هنشهظفا یرلنایا موطانو |
 | تللدیفورتوا ةن نوعا یرالحم راس نالوا یضتقمو یسهملق وزب رطو |
 | یزهطروا ی وطو نامممو هاخ هبح هنافک رادععو توط هعطفنوا |

 | ثلحاوسو لاولوا راسو موطابو یصالعسا كشافو لانسراو نيب |
 زا دا ل | اک شیک هدننع» كلا ومع وشاب هد نمک یساهشراخحم |

 | فرقو ندنرلفرط ناجرتودرویاب ن دنلا-ضق مورمحرا نو رلتاتیعت 0

 | یبهعلاس صوص ندنداعسردو بنت راخذندراضف نالوایراوجو |
 | شم ینامعا هزب رندناو لن زت هتسهلکسا هنمروس هبترع ریاخذ هلر نعت |

 ۳4 هل تع مداد ندنفرط یلسنم نوزب رط هرزواقهلوا ملست هاغا |

 | هراداردق هنلوصو ج هدام قحا بولوا ندهمزال یتسهلوالن هیءهزب زو |

 Se هدرز و لی منم کانوش اس | بيرت يخ ذ هلیک كي ییلاشب ندکیناج ندازبت كلب دعش نوجگا |
Ie ۱هح ةف هدعوق مهران هرز وا یا ترداه هنخهرادا  | 

 | هدنتفو یخاظفاحساف امدقم كاغا شعو لاساو رادضا تسّزشرما |

 ۱ ندنشورغ كب لا ناسکس قاب هدب ربه بتاج ندفراضم نالوامقاو ۱

 | یتلحاوش نو ز رطو یدنلوا لا صدا یرادقمرب تاسلا لع تان دع |

 هعطق ینا هلتلوا ملا هظفاحم هلبا اود یتب رلفرط موحوصو موا |
 | نمد یییاقسهب قلاش هعطق تردو تور وقو نيترو هعطق تردوولفادق

 لاسرایرلیک اعود هبهزوک ذم لح اوساشاب نیسح یظفاح هباناو تج هنلوا

 | سونأم ئاخ سکر جو هزابا یکیدلبا لاعا هتملع ولهیسور هسبا لوا

 یرب رګ نیبم نغج هقبج ندلایلاوطوا هلا طض ندنف رظول هیسوربولوا
 رادقلواهبهروک ذملحاوس هدقدالوا نایمرد هدهرواشم سا ید

 | هشدار ید هسادیک قرهلوب هلا هنب راوصو کج هيم هلیدنک هلا ات ود
 | شعا هدافا ندنفرط هناسرت نغیدلوا ید ناچ قحهنفص تویعاو

 (هلب رلاوا)



 ۱ موس رح یراذکتص+ مان عرو وه معم هد هناشسا كنولهدارف هلعلوا |

 | نکلررردبا تدوع بوزاو هیهنراو و هرفلک ناسمه درله ەچ لاردا |
 | تشک یفرظره كهاسرح و جارخا عود هدزاملوا یاعت هللا ءاشنا ۱

 | یعاسرم بوتسو یفج هئلوا بیترت یسارجلرانداروهظییساکتوراذکو |
 | نا ییکیدلنا ثکمهدنا هلیفاظ نویامه یاغود امدعم تولوا مک نامل |

 ۱ هنيو هاسرت دن رب رەت ییهناسسوت یاسورو نالعا ینادیدهنراسو ۱

 یدتلوار رتظنیدلرویااطخ |
 ۱ ( هلع تلود تاوحو هملکناو هسنارف "یلیانایهرد هبرع) ۱

 | لخاد هتراظ» تح ولهبشور هلی رقنرب امدقم هعس رازج قاب و هفزوق
 هنو هدعب تولوا لال هنفرمصت اینک یکی راسو مے رقو هلكلاع درددیکو |
 | دتکحولهسنارف هموق رعریارح هدنزا هلاصم هلب روطاربع|هسنارف مان تراپ |
 | یتسدطا هفروق عانا نیهروک ذم راج ولءنلکنا یدیشاوا لضاوخ |
 ۲ یدو ال ناکه لولا قزق یکتا ةا اب اکو راغ قو ا
 لااضعوحو نك هدلح مانولغوا كب هدنفوف هطلغ ل ایعلاو لهالاب |

 | هدراقوف ندنسعا هرملکنا مانروا ویسو» صع مان وئردناد یتاویج

 | هناي هلاتمالعیربک دیا طبر هنیرزوا هقباش كجعارفا ضعب هلبریمت
 | هدندیولهنارف زونه یسهطا هفروق نکل بولا ی دغاک قلعت یرلکدید

 | کیدلبافناوثکم هدنخانوقوراض> اوبلح هنفرط هلی رقترب ییونبزدناد |
 یررذاحم یسهحاسم ارز ردثلوا امطع هغدغد بحوم هتلود ءالکو ۱

 كموس یسعلبا هملکنا ندقرطرب نکیا امور یتحملوا مزاتسه

 هل الیمص هی هيلع تلود ندنغب دنلوبهدنن طاسو ز یصوصخ یلمس هلع

 ندنراذکتیلصم هسنارف راحان جد هیلعتلود هلک رارصا هد هبلاطم

 رب رګ هی راتلو د هد امو ید ندبناجیکیادوخافرطرپ یسهدامهفروق |
 | نوچ رلابا تک ح هزوک اکا هسداردبا زوم یرلباوح هوک ه قر هوا

 | تراسخ ها تی لإ لکا هجحار بول



 ۱ قلوارفاسم ناما ete Liege egir ناود موس نج رو ۱

 | قلا هلمجو ون بواوا زارفر هدند:ء یجدلوا هک دابا سالا یاروضص

 ۱ هله هرک صب دق دلوا دنع, یس هعژاسم نص و تدمز و اي ۶ ن دهام ُ

 ۱ هنس هناخیناجر ناوبدییوس ع بولوا مازلار | نصر, رخ الاب هلئروصرپ ا

 ۱ تامفدلاب هدننعع هداهوب ورد دعزاسنم ًادیمو اضرا هعادیاو عستو 1

 / : فرطظراک ما هرکصا د هدندع نودامش طوطح هدیایود و 0 واحو هاکم ۱ ۱

 1۱  طسود یس: :ا دی هدق دلروسامطافاع تروصرادعمرب ندهناهاش ۱

 | یخد ندولهسنارفودر هلتلوهس یس هنا و م دراقوق كنواءملکنا بودیا أ

 ۱ لاف هغلوا نک اس دع نم هل لايعو لها ER هلشروص ضارعا

 . ند هلع تاود یرط هلتسانم ود ق <اتولوالخاد ها چ هلع ت اب

 | ۲ یمن تدمر نوعا اغوغو عاز عقدو اعدت سآ نسی سورعر Sd أ

 یدلوا اع فلتر بجومالب ههلعتاود هلکعا اضتقا یجد E آ

 | داغ هنطلس فرطو لاغشاو تجز یراک دکح كتلود ءالکو هسا ویو

 جاقرب ند هثفانمو هلاکم .دیدع ا هلءلوا ند هبن رغ لاعفلا نالوا ۱

 یدالوارب رک یس هبنيع ۱

 (رد E در و هتناجرت مانیاریب كنسلبا هلکنا) ||

 | ییسو ذبخا ندنرا ذکتصم هینارف كنونیردناد قوبسم یرکذ ۱
 | زوزوم ناویدناججرت هلی هلیسو یرادفرطو تیاج نکا نصوصخ |

 نمأیسم ندیا دشدما هلا تسا ع دقزا ردشلبا قیلعتو قب وعت هدازکب |
 | كنیحلبا یاو بولا یدبغاک .هتناپ ندرایعلبا یرلکدد یسهفاط ۱

 ۱ ییلسل ن د هبلعتلود رد واسه هبلعتلود هسدارولوا ی هدسهیاجچ

 ییغنسم ندنرک ذ هعس رارحو هفروق ع كءوسرم نما دلوا هدیزامت

 نسال لا ه رتلک نا قردلوا نمًاتسمو یهتناب ہلکا درع قرەنلوا دارا

 رب رقت ر هدنوع2* وهن ی ارواب هد یراذگ: هلصم درذا رف هسدب د یدلر و

 یدومه افاصم « سر لاللحا كن هدامود هدننورد و لاسراه یلاعبابیجد

 (ییغحهلوا)



۱ 
۱ 

(CNN: ) 

 یتاڪیهل نوک نوک هدنرورم هام دنجو یدلبا لاقمورک نایاعتب ینغجملوا
 قرهاوا لیذلا لب وط هدعب رررحت هبیلاع باب یخدرپ رقت هعطقر, نمطتم
 لعم ییاکش ندربقحتو تاازر یکیدروک ند هیلع تاود فرط اب وک

 هعانوق لاحیاب و رایست و لاسرا هی یلاعباب هلیاریط ست یخد رب رقنرپ رکید
 هعش رب رعسءو نیم ییمازلتسا تافاصم ردکتهن وود ردجاتحم هکلک

 یس هدامون ردناد یدعا یدلبا اعطا رارصاو تنوشخ د هارب رفت

 تیاچنو تل یراک دلبا لیمح هی هبلعتاو د ءالک و كناموقرم هلبسهناهم
 تلود هدنعصهند* هداموللفمود ك.هيجترفا لودوتروص ینیدلوارج#

 ذخأم هنربصب باب را تنوشخو تدورب هنوک هبعلمیرلک دلبازاربا هبهیلع
 صوصخو مولعم ندیمامعاق رب رقت وشا یقیدلوا تفد لو تربع
 ندنوعتم> نویانه طخ نالوا تد الج هحاس زب رفرش هدناب روک ذم

 هحارد ولعب اکا هلاکو لم د اقم ا ی طق باوصا باوجو هناهاش قیقدت

 یدنلو علاقو ج رد ییبم هنغج هلوا مولعم هعلاطااب

 (ییاسفمتاقرب رفت تروص )
 نوک کنود هززوا ینیدلوا ناذینسا ندنراهناهاش یاسابیک یابک اخ

 یروش بابا صاوخ و یزرومأم هلاکءو یررک اج هدیهانباوتف باب
 قیعر ءان هغ دلوا دتوره دن دمر یسهدافون زدنادبواوا عج یرللوف

 هنعدقت رب رقت یی ردم ول هزلکنا هلیساوعد قباجو ولهسنارف هلیساعدا
 هدننس نیتلود ورندندمزا هدنلأم هصالخ دق د لوا تئارق بویلشا
 رباد هر ون ردناد یرارعسا كنالاومو تافاصم نالوا سسم یذیدجم

 خج وأ ند د اوم بم هنقفص یس رک مدعدوخ اب یس هت بط نما

 یعسروشا یخدرب مر وبح هنا هلبا روفوم فشأتو ر و رضلا بسح
 مردیا لاعحتساو بلط نصیلخت كنون ردناد لاحردو اسهلطمهلنا مرت رق
 هلغلوا حد فیرش ناضمر بویلاق ینا دیم كنهدام ندنخیدلوا شید
 نابب یم وا هنارا هنس تر وص ر و هدافا هیاروش باب راتیفیکه کر

۳۱ 



۲۳۲۲۳۸ 

 هاک افسوت قیساریفس ن الب ردنوک هف رطاوا هللا یسساناهرتلکنا هد دناوا ۱

 | هلقتولب ى ور ارق هنو ارك نم هل دنع هلاک م ساع, دن غانو كني دنفا
 | یرلنویاتمه مولسعم هرک اذم تالیصفت ندنس هطبضم نالب زل
 ۱ هت دعاک ةعطقرپ یجدندنف رطو) هس ارف لوا ندندهع هلاکم یدیشلرود

 | زکاو تئارق هدنسههحاوم رادنضحو زارا یدلوا هدسلحم نودیا دورو

 | ماطن نوعا تلعت فیفح هسدلوالیقثراب ه هیلع تلود وش ردناد

 | بوتلوا نایب یسهدافا هئوک دعو وید مدیازغا غب رد هسلوا تعجاره هرخا |
 ۲ ءدژاک تاج ولهرلکناو ننک دلج هنلوا داش را دم ةه ونص لیس

  لوا ندنکن دلنا صتصخت هلن وک: هبنشخب نکعقاطتتسا كنوتن ردناد
 ۱ | نیدرطهد هلاکمیاننا نیم هنفج هلو ع وقو هلاک« جد هل اول هتسا ارقهدعلارا

 | هب ولهزلکبنا هلیلوم ام رولک هلوص> یسهدامقاسلعنتسا قرهلوآ دوختۇ

 1 قح هیعج دعو والود رونلوا یس هنفاتطنسا هدیلاع تاب كنوش ردناذ

 | تارشا هداهوډ هدعوقو هااکم هلا واهسدارث 3 نیدینکلوا هداوا هلروص

 ىلا هلاکم دصالخ نوئلوادا ثتاسحارفاوراد دشاصع رفتم ون ردناد و

 ۱ دوخا یسغا تاکسا یرکی دکب هدب e ۱ و تی

 ۱ HE ۳3 0 نالوا یا یصوص> یسشوا

 عوحر ندکلک در ه-مجاّوم هر ص یرا زکتصء هساارف بولنا روتا

 | . قاججر ناوید هلکعابرعن ید نوک هن شعب نانلوا نیت ءاثن هنکندلنا

 | هي | هیلع تلود هب ون ردناد هر all توراو ۾ هنتبعایا هرمنا ێرالۆقا

 ۱ بشي نوعا كلا لاهن ىق توز EE لوق نش ةبا

 | ەرخالابىدەد هسباش اوا لامك بودیامافا هوس رم یعلبا نفاخ ۶

 | یکنرا نالوادوعوم تو هلنازاربا قئوعرو تنوژخ یا دلوا لول

 قر مالو نوجا كن هقرط ملود د وخان مردیا باط وش :ردنادانوک

 ا یا موس ص ناجو هد هسا شل وس یطقولد مزجسآ

 (دنوکر ۱



( HS, كس 

 Fe ۳ و
 ۱ لر کم دز ميز لوس و قد نو اعر

 ۱ . ییعهداموتیرایناد هزکصندنوب بولوایروتت :ه تژوم هلعم الو | یا ہر ید, ۱

 ۱ | هلتروصوب را لومًأم اعطق هيلع تاو دود ردنا نل منم ی سابا هکر زا
 ۱ ' ظبر هزدق قردلوا هل ییعالک و ناعا لها راس و رکضن دک داک رو :ن و

 ت تاطظحالم هقاک ارظن هغي داوار اغ ردق بویلوا را امرمیدت ر ډک عا ثواق 0

 0 . هلغلوا رباغف هللم قوعح هج یاوعد نالوا هدناب وب كنيلبا بو اق ورک

 ۲  قاعضا یی یچ بلا رلیلسد هیول هسنارفوذ- ای ون ردناد ندلخح جد دلوا |

 ِ اکو ورح كنهيلع تاود ن رکا رخ كەر دتا | ایه | هنودنکو ك ءا 0

 ۳ 2 تدوع یارب هلن اید رةلوب ei a ماام یخ ۱

 ۱ | تاقالم و دورو هبرلاع باب هن یسادرف و |

 | ندنکیدلبا تدش راهظایسسلیا هدک دلبا.دارزایمالک نانو! هدافاو |

 | بودیا دورو هرکذت کت هب وار دلا دا هردصو ی وع

 ۱ . هلکعارومظ ندنفرط یسسلیا ميعناشار ء ءاشب هنخر دلو شعا هیات یس 3

 | رکاذ» نسەدامونب ردناد اینا ودا ار هدیا ذاا و ۱

 ۱ ا هتنهرهک هنس هیاج هیاع تاود ك هوس رھ هلنابب یتادافا كن هناعت | ودو ح

 | ییا ون ردناد قحا بودا ناب .هجرک | یکیدلنا اضرا یی جانا |
 ۱ شعا نایب یتدیق كلبا ےل یس هد راقوفو هتنناب نو دیک ت ا ذلاب هنیارمس

 | تجاحاکوب ءانهنکبداک هرطاخ ریذاحم ضعي دک كلوب ندنغیدلوا |
 ۱ هاب بوردنو ڪڪ هی وش ردناد یسدوخا نبت اکسس یعلیا قردماوا |

 | باوجوید نغازب وج هیلعتلود یتروصربغ نوساذخا یتسهدراقوفو |
 | رونیروک یک شا بسک تاومساعوتهدام ارظن هرلتروصوب یدیشارپ و ۱

 0 هبهداموبیخد كناتس یناججرت ےگ تولک هب وداق هل زیب موس ھن 1
 | نابمرد یعهرک اذ هون زدناد هن قزهلوا دوجوم یدکنا هلقلواقوقو |

 | ون ردناد تجر رویعالوبق یرانوپرمیلب ایا رب موس ی هدف دلوا



 | هک ردراوللم قوقحرب نالوا یع رهو یراج هدننبب ولاب وزوا هقشب ندنوب |

 نواب رب وبا وجود هی وااقلطمكنک هنغانوق یجلنا ندنشندلواراّذک

 یخیرومأم بالود یکلوارک اهسااعحا هنو درب رخایساناعز تلودر |

 تاج هدا رغ ارولوا ها تناچ هسااردنآ توکس هدف اناعر نالوا ۱

 ینرارم اوبد نوا عاست هدنغانوق یصلا ییهشنناب و هدزاقوق بولک |
 ۱ ىد نشم وا هءلاطم رود ضع هدنصوص میلسا مدعم هدک دلناناس |

 ۱ هسنک هنغاوق یسکبا هتلکنا ون ردناد هلجخژا ما ناپ ییلتصافت |
 ۱ هل رط تلاد دوخاب ینسامر و بودا طض كنسهلیا هزنلکنا ۱

 ۱ هک وخ دوخا و یسامهدیادر توشود هنصرع كنسعلبا ون ردناد ۱

 شا نوعا ماسد یسهشناب و هدراقوق نوڪ ردلکد یس هلکنا ۱

 غل دلوا هلب واهدرلناهدق دنلواراسهتساویدردیلکدرکمولعم نی دلوا علم |

 | بویلوا اف ااعطق هنسامدا هاج كاولهزلکنا هدنروصوب نودا رارقا |
 | هلع تلود هکردراو دز رول هدا اعدا قح نوش ردناد هسارق |

 ۲ راس ز5ی دزنا تود-هژوک تاوان هلن وله روت وکلا

 2772727722222222 ۶ ۶ ۶ تحسین ye ت

 "| ندرخا كنابهدحاو تیاعر هناواسم هدنفح یراربرب هلتتسف هتس هلماعم
 | نو دیک هب ولهراکنا ون ردناد هحربدقتوب راردیا تدا ندنزاشها
  ندنکحهدا اعداولهسنارفوید یدلواطقاستاواسم هسک هرولهسنارق

 هاب ردنوک هد هب ولهسارف نوچ ا ییاعرتاواسم وني ردنا د اض رف هعشپ
 شید ییهیلع تلودو حاعذا ییولتلکنا قباسسلاناک بودیا سیح
 مزامو توہم حد یسکنا هدقدنلوا دارا وید رديلكد ظوحم یا

 ینیدلوا قحربفب یساعدا كتول هزلکناو ردفوب كج هیداک وب بولوا
 ون زدناد هيلع تلود ارظن هزکررارقوشا بولد ردیمولعم كن هلج

 لود دوج وم هدنداسسرد نوحا قطن هلم قوعح نسهعزانم

 راسفتسا ویذرد ةدندی كوك قا هدعاژنوب هلیسا-طعا لرب رقم هتسارفس

 (ررتنو)



 هول هسنارفءاتناهنفاق ساو ذخا یی ون ردناد هکلب وقم وار رګ هنتلود ||

 وشا نالوا عفاو كنهیلع تلود اماف ردلکد ندرلهنسن زل وا عا لس ۱

 هب راصاصتخا كن رارومًامو هنی راتاذ لود هرتلکناو هیلع تاودیناداریا |

 داریا ندنش دلوا شسعا ضراعت هدد تلود چ واهداموش بویلوا ارظن |

 تعالمو تدالجوید ردیفاب ت قلتسود بولوا قم هیهدام روک ذع |
 هوکصندنوب یدیاراشلیا تدوعرلموس ناسجرت بوللوا هدافا هدّتس ۱

 بوزدنوک هیون ردناد هدنسهلاخ كناجرت ییبناکرس یسعلیا هرفلکنا |

 تیاغندفیلکنوب ون زدلاد موس مم هدک د دابا بلط یتسهتناپ و هدراقوف |
 رادتناهناسبنشت عاونا هتلود هزتلکنناویسلیا ویتاکر س قرهلوا هدیجتر |

 نچ بورب وربخ یرللوق موس رم ناججرت یتکی دلبا هداعا یتاکرمس هلرب ۱

 نوبا باکر ندنفرطو هب یلاعباب ینازمب یتاجرت هرتلکنا ینوک رازاب |
 زوقوم مراکمزوظنم هلک مردن و ڪک دغاک هعطقیکیا هنبرالوق ییاججرت |
 ۱ یدرادغاک وبشا یدنلوا عدقنو ضرع نوجا قلرویب یرلیناورسخ |
 | زدراد هدرلازوب یدعم هدام هتشا بوئلوا تئارق هدراسضح ةمحاوم ۱

 | ناک هرطاخ راد هنلصفو مطق هلکغا برة ید ینوک هبنشرا مچ |
 هدقدنلوا رارقو یاز بلطو راسفتساوند نوسنلوا ناب راض اني

 لیکو سیر دوخان كمردتبا كرت نتیاج ولءرملکنا هلا عامطا ون, ردناد |
 یسهدرافوقو هتنناببولب دزوتک هلیسلبا هرتلکنا هنعانوفی رالوف یدنفا |

 | موسم علیا هیرپ ندنرابازمس شاطکشب و كب دوخابو قوا ذخا |

 بناج هبیچلباو كلروتب تصءوب بودیا هتفب رف هلباعامطا ییینازبب |
 ینولت ندیا زومظ ندنفرط رانا دوخاب یساطعا هیده ند هیلع تلود
 زاربا یس هلماصم هل اعم یخد ندنفرط هیلعتلود هلی اعا هتشر سس

 هد هسا شلوا داریاندنفرط یرلضءب ندرابض> یراصوصخ قوا |



O OEE NOES it ) ۱ 

 ۳ ذب كرهدنادان وي دز داكد لاسندزوذدح ناد ار اوشا اك |

 | نالواد وعوم تفور نوه هلو | كاران هتک تروصر هر ± الا تودنآنا

 یەو رک توقكنوا هزلکن او ظدمتهد دلاق تم نی هلو هراز ۱

 یلحاولخاع لار عدعم قار هلوا رطاخر دیس هب رب توقف كنواهتدارقو ۱

 ۱ دع) اتظءوا تا یدازوالوا رایتخا"لحا كر” لحاعو زوئاوا ةعلاطم |

 تا واد: قزد یب ران دذ زط یک هلذلوا لحاف هدینهکبا تولوا فرطرب |
 یرالوق نا یموه راض ؛لزهب درد رنه هل-محوره چ هیلع |

 تر قصر نولوا را دمه: صم لیست تولوا ترسحورکفق تم |
  قض رع هژوبامه ر و ضح نامس نرم تاہفکو شا ندنکنداک هش را را ۱

 هب یماللظ رییسنمازک ربع نالوا تاماسعلاو ضوبف دروم نوسلوا ۱
 دا نف تکر حولع هاکنا هدیاز ولوا ند اتم و حاس ناص ی از هزوک هن ۱

  ضرع هل لهنااهاش رونا عهالروضح یک ویدرد تدوبع تعد |

 هدقدلزون  یرلد دا ئازا ۱۳۳/۳ یزلکدر ورارق هعدقنو أ

 نام فو را ۱

N ۱یالاب شم فرش ربذس باوج یازب هکر بعد الج نوتاه  
 ۱ ( دش ربرق ۱ ۱
 مولعمندکرب رفت وشا نلافعصطالخ لداومنانلوانایمزد هدار وش نتا |

 . قروي والنام هفارحا الطور تد هیضام نيت س كەل عت لود فولوا ||
 بویلوا بذ لالخ ینا دهاتعو تافابصم زارتسالا للع هلتلود هزلکنا ||
 | هددهس!شلک دعوقو تالاح تحوم یت دوز هلسس هب وک ضراوع ضف ۱

 | هلربهلدابم اعلهیلپ نشت ناف زار دزنا اونو یادم میم داع | ۱

 | اة نولم داوم نادعآ:فالخت فارط هلدلوا شعل وا قفوم هدابع شاما |

 یەم تولوا نانامن منا هتناصر هلجو مکیدلنا قیدصت ییهدودعه |
 تاو د نوچ ا صخخرپهدنمارا متلو دش مورت تقور هد تس ةد او ردنادوب ||

 (هلغلوا)

۱ 
۱ 

/ 

۱ 

 | انمرپ یافت 4نالاوم ناتلوااعدا ذرات تالهاق نال: زوک اور ناشممیلع |



 ۱ مروتلوا ها ن هدهداعوب ندنفرط متلود كاا موم جاناو هوا

 | مه بولیزا ههرملکنا نددرطر وک ذم صوصخ ینولت هنوک وب: هدر |
 | صالخ ن دنظ ءوش یکی دلنا یان د فرط لود یا یو لبا
 | ندنفرط هبلاراشم تلود والغم قید صن نایلوا ندمًآتفالخ فرظ مو ۱

 | تلودکیاو یرمک یر مزوس دمدارغنرب و یمشعاوا قیدصت ید
 | .تاعر نالوا ندخرطرظن هحالصو نانو اکعساو دع» هدنلایه |

 | جی ات هراس ارب را ردرجع ره یرطاش ید كل هیلع تلود نیک هیلک
 | ملکلا قودومو هيلع دعم ۶ علیا نالک هتاودر ندنلودر هحرک

 | تیغ و نوا رایتخا هتب رومأم هسلوا صخ نمو نوذآ:هصوصخ رهو |
 ۱ عتاو مود لک هد دسارع ااضتفا لکت نی ری هلع هداسم درعا نکا هل وب

 | یدعا جات ہرا سا هلن درب نڪا صوصخ هلتس هس الم نولت نالوا |

 | رفابم هجورپ هم هلع تلود بولب رافح ندنسهناخ ناجا رون ردناد

 | بوالواقیفرت رلطفاحرارب هاب و نیبعت صو صح لحرب وناکسا هیهرعنا

 | بولپزاب نوسلرتسوک تراجت بساسنمرب هسا ندتماقااب وکنم یخ هدنا |
 ۱ رومظ هلءاعم هوك هره مرولوا رظتنم هیاوج تک عارب رج كحمدنک

 ۱ هلا یموم *یبسلیا هدنرلت رم ط> نی رالاو تاوع اقلاخ تیم هسداردیا

 دنلوا یهشت هی ودنک هلهجو وبرولب ریو تقولوا باوج ندیااضتقآ
 ( هدارةرا ذك لص مر ةت ثعان)

 هلب ارازو روز را زهور دلا د موس م هرزوا ید دنلواراعش ااه دعم هکنوح

 هلرب عضو هتناما هنسهلاخ ینامجرت ناویدوذخا ندنراذکیصم هسئارف

 هجا نالا یک دلبا ږارقتساو تماقا هدنا تادف هدابژ ندهام ترد

 ثداعس)تد ۾ ركض دلار رقنو تالسا رم هنو تارواحو تارک اذه ملا

 نو هج داقم (تسروارودیوزاب و كنجرد هن#* تسازواد شیاشح ز |
 هدافا هنسعلبا مرتلکنا فاالاعاش یمومضم نویابه طح نالوا زیرا |

 ۱ للص و وايت قن وشخ و تدور "هرامحم شاوبساوب هدقدئلوا لقنو



( ۳۲۸ ) 

 لتسنال ءرلانع ) تیب هرکصندقدلوا هدیشک نوبامه طخ یخد هعفد
 | یسسلیا هسمهرزوا یسادوم (یدتقن نراقلابنی رق لکف * هن رقرضباو
 ۱ یهاشداب تدالج هګ و رج بوناوادر هدراقوفو هاب هلرب طسوت ان وک

 | لوخد هداج هلعتلود ون ردناد قز هیموق تحاح هر ارګ هەزلکىنا

 لوصو دورو هنس هناخ هدناعوا ك توفح ندنعانوف ناودد ناجرو ۱

 ۱ ردز رفت کی دلنالاسرا هردنفا سر كن راذک تل صم هساارف هدک دلتا |

 )و رقن تروص ) ۱

 یکنود صنعت مانو زدناد نالوا فیئوت ةناما هدندزن هيلع تلود ۱
 ۱ عنج یروف سایشا و لایعود الوادودیارانحا نی دلو تاسی سس نوک ۱

 | :یدنفا سنر نی راقدلوا هدنلغوا ك و رندنودو بوردلاق ندلخ مان |
 ۱ كمرب و مانح هلمحود هيلع تاود هب هداموب مرهدیا راعشا نب رلترمض> ۱

 | ردقوت تروصنسحا ندنودنوجما تدو رر باج ا 4 ادسدارف هسدارتسا |

 | یتیفیک هک ردهرظتتردیا لیهست یتالاوم ماصتئاو تنیابم هدننیب نیتلود |
 | رادم هما كيفسنو هاش كن هسنارفیخدنبهروک اکانوسیا هدافااکی |
  باوجرپ هناجرت ماننادولف نالوا مرر رقت لماح هدیا بایسالاصح-ا |

 | غروب ومروطالیرا ذکصم هسنارفهزکصن درب رقتوب(یهتنا)رانوسری و |

 | هیلع تلود كنونب ردناد موسرمو بیرت هلاکم سلحم جاقرب ید هللا
 لرهردتا بب وصت جد اکوب یک یسحلبا هرتلکنا یلوخ د هنس هاج |

 | نیعت شور رک هیهام هموس رم ندر م قرط نوح ا یشسعت لهالاب و |

 | بجوم هدننببنیتلود تدم بی رف ههامیدب كناموس مم نایچ اقر هل
 | ةدامیراکدلباماظعاودیدع هلبارب رقتارارک ر هیدرواوا ترودک و ریاغت |
 | هللا اناد را رهش ترمنعح دافلا عطف ریمدلو ءالکو *هرادانسح انعم |

 | یاریذپ هلیتروص اضراقب رب رهقرلوا اربم ندربفحتو مالا ییامه دحا |
 | ییرلاسضزو لوبق یی هموق رح هدادرارق كنب ر ره هلغلوا ماتخ نسح |

 (رعثم)



(۳۲۹ ( 

 رپ و هنر ره جد ند هيلع تاود قرطو هقثو یرلکدرب و رعشم

 راروناوارکذ یتا هجورب هکر دب رلتروص هقیع
 یر زرق نالب راو هتب راذکتم ض۰ هدنارف ندهیلع تلود فرط )

 (ردتروص

 هسنارف ولتلاصاو هيلعتاود ندنفیدلوا هيف ع زانم صح" مانونب ردناد

 تلوددزن ر دق هیجاوا ےظنتہرک اذلاب هدر غايه هلبازسو د یرا ذکت ۰

 هتسهرک ا ذم لر وک ءصوصخ ذه ةلاطا| یدیشُما وا فیقوت ة ناما هد هلع

 لخاد هنتیعر هرمز كل هیلع تلود موس ر صخت دعب ايف هدک دنلک

 قلواتسب رس هد رح قفاوم هنمأمكرر قت وشاونوناقوع نش تولوا

 قمالوا لخاد هنتمدخو هاجر خا لودو قمامعچ ندنداعس هناتساو

 هسرونلوا فب رعت هلمجوتره یساب رالعق هعس ریازج هلب و ندنوبو
 تئطلس هسردیاروهطاعد | هنوک رب ندفرط یننف ره. دص وص ذو اون وسنلوا

 ید تعنام ادعام ندنغج هل وا لوبق هوحولا نم امج و ندنفرط هینس

 دادزتسا هةيعنالب رب ومدقا ندنونهرتسود هبلایومراذکتحمصو علوا

 هرزوا لأم بولوا یلوبقم تك ملا و مرا ذك تحل ص رب رقت وشاو ققلوا
 هتنارف هرزوا كالا نا هلار رقت یغحهاوا تااعر ی د ند فرط

 روک ذم رارق هل دخلوا شلرب ورارق هد رپ هلبا سود یراذکتضم

 رر عتوشا نیبم نغیدنلوا دم« ید ند هینس تنطلس فرط یسارجا
 یدنلوااطعا ,نتسود هيلا یومرا ذکتلص و الماو بتک یر

 ( ردینروصالرب رقت یعسرنالب رب و هنس: اهرتلک نا ند هءاعتلو د فزط)
 ندانوکت هدنسیراترافسهسا رفو هرماکنا هلا هیلع تاو درب اد وصف

 شیاساو هکلملا کاح هیلعتلود هلتبت یافدنا كنلعلو تماو لاقو لیق

 كنيفرط ندنعب دلوا تسود كشروک ذم نیتلود هدننم چ رت یدابع
 ةياج هللابع و دالوا یونردناد:« دنع هاقو ندرسک ی رداقم

 بولوا تسب رس هدنناکرح قفاوم هنونافوعرش بولا_هنسهصوصخ
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 را ۳۳۶ )

 ید وا اظطءعا هع ود ییسعلیا هزغلکن اولتمرحوالماو تک

 (ندیوب و هی ey و ,MR ف) 7

TAضرعدو ل ا و نادنفث و  WEرار ا یسراوشا یواح  

 3۳ ۳۹۷ شات ON تالار هدرب رەزا زوم ۴ تاب قبر ا

 ۱ ناتلوار 8 فولوا نلومعم رفت سر نال رب ونوك شود راد دش:ذاه

 رد دم هص وضح يا ود هيلع تلود 4 ن دزدان نههدام یا رب رعت

NREتلود و قماصیج نادنلع هن اتسسا ورد اد نالوا  

 زب نا نالت هل نوناقو ع رشو قعالوا لحاد ۵2 سه دح و هاجر خار |

 یسانرالصت رایت نمکی ان ازا ضن و نھ هدننک رحقفاوم ها

 ییئقر ھ هدصوصخ لوا نفسلوا هسا روئلوا فر 3 هجوم |

 اغ مجو ندنورط هنس تطالب هسا ردنا رومظ عدا هز اوکو رب ندفرط |

 هدروک تهرب رفت ییح هنلوا تعناعادعام ندنفحهع وا لوق هوجولانع |

 هبلع تلود ماطد تروصضح رده هد انن رفت ناعم ]۱ ,یفااس 7 تو ]وا ررع

 هدروک ذمرب رعنا و نعت دناوا عظنت هرک اذا دنس هيلا یوم ر! ذکی لا |

 هلاتوهصو تفد لاع یداوم زا دملایمومرا نکنی صم عجزا دنم

 یکتدلنا نات و نالعا هعفد و هبلایوم را ذکنیص کج هدنا هباقو |

 هدنح رات یمسمر کن تنیلوالایداج- هام تولوا ا ههروک ذه: دامو |

 یدناوا عده اعهرهب لاعب اب کر د زر رفت یکی دنا هداعا یرب رقت نالی ر و
 تالصم نودا اسطعا رب رقترب ید یسعلنا هلک: دنوم موب یھت

eاکتسالا هللایلاو یدلوا اهتنایاربذت هلیجوک هلهجوب <  

 (ان نيفابصا ولاعتاب هض رعفشک)

 ۱ نایس نیمز كل ورم یس دص ر ع كالاع تاتنالواناو دع طفت شاب هرارتش

 | ترصح عبط نالوا راعا لام قلاقنارب و یک ض راس بل ابو اوا | ۱

  قباسرود * هر ۹ ؛ هچرک وربندنامز هک ورج کد ل تولواقفاومان هی یراب رهش ۱



EA 
 EIEN IPY دوس نی دن یو

 ۱ نّوعاب هد تسلا سلوا قوم هننایلت ادب دم نادعو هل نار نالوا 5 ۱

۳1 
 زور ورد ر لاوما هاو دایره رعظ) هر رداد نانه تروح

 ۱ یرومظ هلضف ضع نده ر رس هلک یزاصاو نانانم شن ۱!فاوتعسو

 دععل وآ نام دک ساتسا عض هتسدنض رع اعتاب هدانناوپ ور ناسه ید

 ناداتساو نزار هو ناشی ورن دقو دنچ هلءلوا ق اعتم هناهاش دارا

 قیقحو قیمعلو ناهذا ناعرذ لاعا هنح رطو مسز ناراصو نازک اک

 ك کیا رو کس كم هلزحا افعال وفاق لنهرت-هنس دمر ا راکش

 یکعتهلت هنلوا ماعا هرزوآ هدیدئسد مقر ی راک دنا هارا هدنراوص هک

 رهن نالفا لاو ه دنحرف لس دیک یا ل زلابا نیم لا لوا فک

 ناکحاوخ نالوا ناباغ قوقو هددشا روما هدنن رکی نوا كم ارطا مرح

 راد ن زادعب تولوا نییعت ان نیما ی دنفانیسح ندناونعیپعم ناوید

 ھار نیمحهرس هدنرو مع زوردنج قرهناوا نیمز هب وس وان تامزاول
 ندرود نالواقرش حر رقو میطنم هتاتحر ینارتس ندنفرطیدنفا

 دوعسمتقو هرزواعاط هگاز نالبربدع جارا قرهلوا عیار ةناخرظان

 یدنلوا راداب ساسا عضو هدرانخم

 ( هایسرحم: ریلکنا یاغود روح عقد )

 سس هلک هبلغ هدناخاد یرادد هل هب وا هبسور كيتولهسارف هعدقا ندنود

 روف فیلاکت لوق جاتو روبح ھن ةا: هب ولدهبنآرف یولیسور
 لطصهتشر عطق تحصم یارب تدمرپ هی اولهرتلکننا كنولهیسور یکی دپا

 دطدار دعع راحان هلباولهسناروو ناق)اعنالعا هر ولهرملکنا هلا نافاضمو

 ییرح نک هنکوا هدزکدقا ید ولدنلکنا هلغلوا ےن ینسلیا تاقافنا

 یاع ود ةدنفحازاغوب امدعم ىح زاتفرک و ذا ید سور نافسیزاو

aaa lalek r 

 | هبهطاام هللا طض نعوجخ كنساعود هیسور ندنا كنج هلا نویاسم#

 یس هلاسرت ناک هدقطلابررج داوو ادعام ننک دلنا رایست و لاسرا

 لردیا تقبس ند هلاتسار جلخ کا هنر ةر یس ر د لاخر تری دار حا |



 یشوع ویدمه یکی | ترابی لاصدا ی ید دهن لان ود نالوا هدق ی طلوا ۱

 | هنسهدام رو یهو هدنفع یسهطاصم و)ءرتلکنا هلاهبلع تلودو هلکعا ۱

 ۱ اغ ود هزک د هرق ی دعش هلکع تعس تارک اذم ضعب هدنس . راصخ رم واد ۱

 ۱ کډ قا قرهنلوا قلعت هنس ضر كنهیلع )1۹ یحوصخ یراا |

 ۱ ہزلکنا ےعم هددبلع هناتساندنف رطضوبشاب یراتود هزیلک نا ی هدشناح ۱

 ندهلا یوم ناد :هوف نناجر ساب یجدلوا هلدع وا ار 2 هنس لا لوس

 | یاغوډو لاسرا هپ یلاع باب هلیس هجر تروصر لدغاک ندیا دورو |

 هن ید ارح یدعس كهلع تلود راد هتسمالک دوخاب بولک روبن ۱
 ۱ راد هبهداموب مع € د یدنفا رهطم لو ۳ هدک دلنا لاوس یه دلوا ۱

 ییاوحوب و ردحاتح هنع وا لاوس ه راد دنقا لغم الو ا ماهولعم اعط

 | ضرع ه هاهاش رولا صاف روضح هداه هدانئاود و رمخأت نوک کنار

 | لود لاوحا كن رلتربضح ءادنااب هاشنهشو هاکا هاسدان هدقدنلوارپ رقت و

 ۱ هل اول لکا اصوص یراتداعس باق کلا لوصا هدتك طوضمللمو

 | مابا همان هاش دیقم لیح لاسم نالوا لوادتم عدقزا هدننیب ولهیسور

 | قادصم * ضعبءالوا ضع تاقفانلاو نوعفانلا × نيغلوا یرلتطاس |

 ۱ تاداسفلایلع نم دی ییقأع لر ار روص ترا دا اعم ون هیج وم یتاطنا تربع ۱

 نا یکح نولسارپ هل رللوا ماطم ههفو * نوسلم كولملا * هننجدلوا |
 | نالوا القع مورحم ییحلوا هبقاعلا مخو یلاعت هللا دمح هلا هناهاشداب ۱

 ۱ تویمک قوح مقاولا و یدلوا عفذتم ندنرز وا هیلعتلو دامظع هلن وب |

 | فطعنم هفالتا یروص فالسثخا یک دندن یرلتلود هیسورو م نا ۱
 | تالاک فاصنا باعکا هدقدلوافثکنمورهاظ هیعدقوقخ قاسفتاو |

 | ییاوجو رب رتو رب رخت نالوا رکذ یدعا راب دلوا فّتعم ینیرابرهش |
 ناهاشربعس تبهوم نوا طخ نالوار ودص قوم شعفرش قردلوا |

 یدنلوا ر رحو دبف هلءلوا ند داوم تقد

 ( هرتلکنا *یجلیا رب رقت تروص) ۱
 میس ثالرکسعرس رخ نزوآ تنسیم قلود هریلکنا هدر رک دقا ۱



 INE الات ین رط یعوشاب هرلک زا مترو نور دول ولت نالوا

 ی هعطق رب نالک هعفد وب هرداو يسوم یسعلنا لو هزملک ناول تعر هم ۱

 هدنستلاتلوا رشت هاههدنفحا یسهرب ر>ەقرو مور دیس هجر ل دغاک ۱

 ردصخم هکر دشوار رخت ۱

 (نادناموفر رخت تروص )
 ندزکفرط هلی راخ رات تردنواو یکی انوا كنار رح مدقا ندنوبروک ذه |

 هتففا رح هلیساع ود كن هيلع تلود بولوالصاو رک ادغاک نانلوارب رح

 اره هرس لا تحرط هاچ هایم اداس تلجب اکا
 عالطاءزک اناصو نائلوا راعش اه دنصوصخ یرسدتیرلللا تلوص هنرزوا

 هدانا ید دنلوا ماقا ند رکفرط هدامود یدلوا لماش نم هلاروھأم

 هنیفس جاقرب و هنناج یزاغوب كيدنو یک ماطر ندنیافس رومأم ,دقبعم
 ید ماط یلکرب و هنن رزوا یراهنکن هیسو رنالوا زادنارکنا هد هتسرت

 | كنولهسارفو ندنعب داوا شل وا لابساو زارفا هتتم“ یلحاوسناطاویانا

 | هلی رقن قلوا هدقلوب قرت یسهب رګ توق هنوک ندنوک هدشناهل نولوط
 هلفمالوا لاو عسو هعفاوت سا یارجا هرز وا زک هیصوتو ر رح

 ۳# هدروک دع جرات رکن کل یدیشاوایداب هنفوع كصوصخ لوا ۱

 یب دنلوا مادقاو داریا هدیرکتارب رحت نالک هلبخم راتكترامهاممدقمندنا |
 | ماطرب نوجا قالوارایس هتبناجزکد هرق هعفدوب ندنفرط زالو د هززوا
 ندنراصح زاغوب كرلک نالوا رکذ هسارولوا رادتا هنندیعت یک

 | قب رافلوا هلماعم هناتسود هذنرادورو نیحو ینمالوا تعنام هن زوره
 | هسنا رفهعفد ود رظا عطق ن دکار وک بسات م قم ود نعذب نامرفیواح

 | هلبایکرردلاق قابقیدبنوآ بوعیچ ندنناولنولوط بب رفنرب یساعود
 | مواعم رونه ین دلوا هفرط هن تع رغ قرهلوا ترابع ندنتفرف هراپ زوفط
 ۱ هتناحیزاعوب دیفس دیفس رحم هکر دلاعخا هلس رهن یرافاقنا هلاواهبسور زداکد

 دحابوشود هئسارو مت رعو ثبت سفت لاحرهب هچرد»ویملوایهاز ۱



» ۳۳۵, ( 

 ۱ تاطزودوی:جشلوب ۳۳ كزبلاراش# اع نامر ذ هلذاواكعا مادقا هماعتنا

 | هیفخ هتک نالوا ند هن طا تحا هناتسودرسادنود هل. دم قاواعفان ید

 هک :دھع یرایهاو ضرع هنامرعو هناصلخح هب لاعبا كت هنارویغ

 ردلوح |

 ۱ (یلاعرب رفن تروص ) |

 | هرملکنا نالواهدرک دقا بولک هبیلاعبات یا جرت هزلکنا نوک یکنود |

 | راما هزکد رق لدعم نواه یاعودو بلح یفاظرب ندنساغود |

 هد هاء بقع مدقاندنؤب یراصوصخ قمل والاعا هنهلع ول هيس ورو ۱

 | رمجللا تقولوا تیغ. کو هرک اذم هل يسا ملكنا نالوا :دقرطوب |

 | شلوار رک هنفرط یغوشاب یساغود هزتلکنا روم أم ءزک دفا ندنفرط 0
 ۱ یروس هد هسا شم امردن وک ءاش هلو كتنافسە دند ءم تفولواو ید دلوا ا

 | دورولایدل هن زاغوب زکد قاونلاسراورادصا نامرف هعطقر یخ هسا |

 هب یا رع وشاب و هد اجا یسار_ و نام ةف هرزواقماعاوا تدا |

 | روظنم هلکعا زارا دغاکرب كر هبد رد وا تد یروص كنىدغاک ناالک ۱

 ۱ یدنفا یک نیاز یدثلوا عدعنو ضرع نوا قلرویب یرلنوداهه ۱

 ۰ هک هدافا قح | ردقود عامولجم هنوک رب چ ناد هب هد امو مب یرالوق

 وزا تقولواو شخلوا رک اذمردمطص پیت az هلن اول هزیلکنا اقدم هداموب

 تولوا توق تو ولوا یرمم نام ددل وا لطصاخ بولطم هسلوآ ضرف

 یتروصویارطن هننب دلوارهاظیکیدیا شمالاق یو زا لفلو|یخداتش سوم

 یتدلوا فوز كاوا هردبلع 5 تاود هد راب دس بول كي یعلیا

 ینیدلوا مامولعهراد هبهرک اذهوشااصوصح ور دیااضتفا قهزا هعوشان

 9 ناب ويد رولت رو ییاوج توئلوا هدافا ه نهاد ادب وا هلغم وا دارا ۱

 نولوطو ر دکمه اشاب واتک و ش نامرف هدفدلرون یلاع اچ طاح ینیدلوا |"

 اود هساارف ندبا ج ورخ ندنناعل ۱ شلوار تفرط ولوتلکنا ی

 (یغیدلوا)



( ۳۳۰ ( 

 | رابخا هلیعدقت دغاک هعطقرب هراببعلا یکنرف یسلبا هتلکنا نیش دلوا |
 هنابهاش رورطح ضورجم یخ دلوا بولب ری دتیا هجرت روک ذم دغاک هلک |

 8 یوا

 رب رقت دن یل یبشا عماج ینلاع لدغاک راد هب ولهرغلکنا اشاب ماقمعاق
 وات ددیرا باوج یکی درب و كنلک و سر یدلوا مولعم د یو معد

 سلبا نایمزد هس هیعاد تال ممر هد ها صه نی> یصوص> ود ی ءدنفا

 ناهاوخریخ هد ےس 1 شابا حرت قرط. ور هدیروٌس سلاح بولوا

 ییاوج یکیدری و كسر ىدا یدیارلشلیا بب وصت یت ×9 رطیچنم حاود

 ات و دریسرمعد نس>هر کا ذم ات هلن ارت الک مزال لر ەداساسا

 هل رب و هطدار هنفرط یسمالک

  (ردةقرو بدلنا میدقتراد ةن راقاجوا برغ كنسسللاهراکنا )
 نیت رد زوللوا هش شرالب ناذنر اکلکب ی ناللک هرم دزا دعفد ول

 ۱ هک رد دقزو ندا دور و هند دا هریک ندنادونف نالواراوس ه: تک

 هڪ ق كازو ااا ندنروص هفروفروتلواع دقت هب یلاع بان

 هدهنولانکو هطناز ند هعتک هعسرارح نالوالخاد هنساعحاو نایتسا

 1 فرط ءا ۳ اوما نالوا عقاو ندر کر لتس و د نادناموقو لازنجناک

 راک قلغتم هنرتلاها یزار >> دنولافک و هطناژ هک رؤ: وا ام هر ۲ نارتھ

 راعود هب هنر عاوناتولاق للط»ع» :ندنرلم نک وز اکر ادق هب دعم یراهنکش

 بغاز هراذکو تشک لترا ی ورا هدنرللاح یدنک هعفدوب نک,ارلشلوا

 لخد ندنفرط یراناصروف قاحوا در تولوا ناماو ندادنماحرو

 ولءزلکنا ها هبلع تاود یسانندعلواراک رد یرا هوس وو فوځ ن دي ډا عنو

 نایصروف روب نج كوم وس ی هسا ضم ټالاوهراوتساو نيام هد تدب

 يرلیق ونو نیهان هلیناسح | هن سس ضعاوا هنب راد هنایص ندنضر ر راک
 *ب دعا تقفاومو تیطوطح تاب هبنارواب روم ۶ دارم هبصوص>

 ردم رکضرع هناتسو د هبیلاع باب یغج هنلوا تر



۹ 

 ( هناتسالاوحا)
 هشورغرمّدلد لیک رم نوجا هيلع هناتسا هلسسر اخذ تلق هدانئاوب

 یس هلک كن هطنح ارتفلل اجر وازتشا هپ راهشورغ نګ رحواو یادغب |

 سورغشب یطولخم لدک ره قرەناواربد ةت شورغ رمشکبارعشو رچوا |
 | رقرق یر ر هب هلذتلوا اطعاوعب زو هراتورف هبهراب زود نکیآ روا هعب ررپ |

 | زر تم سو رغ ك شب یللایرمم هدینرترب رهنالواترابع ند هلک كب
 یظانم کكعا ےھرد ناسکس هرزوا باسحود بولوا ۱

 یرالوقم:رععرک اویدلوا جد نم تاغبیواكرلنورف ید هسدایدلوا |

 | یللاوشّلا هدرلنورف رلضءهب و هلذلاق ناونانو جاو نان یی بویمهلا كع |
 | هدانز هللغت ندرلنورف ید را سفاصنا ضد و هلعلوا رتح ندمهرد |

 | ىکا هرخ الا هلغلشاب هفعاص هنساهتاقرشنکبا هن راهلوقمهرعبولاكا |

 | ندنوب هلالی زت یکعا هیراپرب هردرشلاو هلیاسح رزکس طولخملیک |
 | كردیا دمعت یفانصا رایعکما هرزوا ققلوا لتق هسرولوا ردیاعب صقفان |

 | راسخ هدیینرتره كنیم نکل یدلواروئلوپ .كعا هجرک بوللوا ظنت |
 | ضعب ندنفرط یسهلکسا كهحاوح هدانناون و یدراو هکس ناسعط ۱

 | هنیرافرط كب هجاوحو مرق هلغلوا نع یلقنهریخذ هلب زهنیفس نمآتسم |
 | هشناج زکدهرق هننبانس یراجت كنرفردق قرف زونوا نوعا ىلج وخذ |
 | تینعداذ یتوپ رل هسک ضعب هلینس عمط نکل بولبری وتصخر هکتک |

 | عطق ندراهنس یک بارشو موز وا هلرلیک ندیک هنیلج هزنخذ هیدع |

 | یراشواج یجنویلق ضعب قح زای دلشاب هکمرونک هب رح تار ظن |
 | عونم ایلک یکدرکو کو هلجرهک ب ولا توشر یلک ندنراجت نسنارفرب |
 هدشتروض نوذأم اب وک هلنالوخد هراهنیفس جاقرب یلکوب ايشا ضعب |

 ۱ هد هسلا زلت دابا تدوع بوهیح ند هعرالاو حارخا هلا هٍرح ندزاغوب ۱

 ۱ یسکداو یر هلکعا یداصت هی هنروف نکیا راز دیک راهنیفس زوب ن ۱

 ۱ هب ورا ندزاغویوزکراجانیسب ونک تفس هنفرط عرف هسیالاح هنره ۱

 (لوخد)



) ۳۳۷ ( 

 ۱ دنسسلبا هسنارف ناکرژاپ هدقدلوا مولعم تشک بودا تدوعو لوخ.
 | نوجما رباخذ دعب نمو یدنلوا میظع ماغما هنس وپ كراشواحو ملس

 یوطاتا ںولوا ع ون ادک و م ند هلاهاش فرط یلاسرا هنیفس هزکدهرق |

 كنان نامق هرژوا كمروتک ریاخذ ندنسهلکسا سوغرب و ندنلحاوس |

 هلیلقن هتسارکو روکو نودوا و ندنراهنیفس نابق كجهدیک هلیسهرک دن |
 | یراجتاپ وروار اسلرکو نم اتسم كرك هقشب ندراقن اف نالوا دش دما فول
 یرللیا دس ولتفد یزاغو و یرلمالرب ویلاص ن دزاغوب كشافس

 دک یم ی امر قغ هل زودص هینس تازا ازایکت هی نا وچ
 | هلا یهاشداپ تم ندرالحراسو یدلبا رودضنامرف هاشاپ نادوبق |

 انشا هشورغ رشیدی مشتلا ندنرالحو قرەنلوا بلج هرمخذ ارح وار |
 | ندنویاسمگ بیج هدینرترب رهو قر ةنلوا لقت هلی را هنیقس یربمو راجو |
 یدلروم ماعا هدابع ماعطا كرل رب و هجا هسکیشللازو |

 ( برغر ارج بناجزا اا ده ن دما )

 كيربت عدق سر بجومرب مدقا ندنو ندنفرط یناجوا برغ ریازج ۱

 عدتسم "یکدن زاریاو هع دق تب دوبع ضرع هل رعت مع نمایم سولج |
 ترابع ندهناهاش عاجوا یصارا هعتما یزنک | یرلک دلبا صد ہد تص |

 هام هلکعا دورو یسهنیفس یناجوا رار جرب لوح تکل# یااده |

 هک“. داق ( هالول ناک هکلعامو دبعلا) هدننوک یعُسب یمرکن كموقمح |

 دقت و ضرُع هایماک باکز نب را همانتعارمض هلن ارک ذلايئا یاناده ۱

 | هلانوتلاو لاثمالاردانبسا ساررپ ردوبیزنفد هروب نم یانادهراب دانا |

 | تی یذرب و جست وجا راوه اشر و یقاط بسارپ مصرمو ع ونصم
 یسکیاویطوق نوتلا عض مهرب و تعاسنوتلا عض مرا و اخ یدنالرپ |

 | هلنوتلاو كنفت د دع ترد یراک ریازج واناجرع یسکیاو نیز هلنوتلا
 | حص عرب و شات ناغتب نوتلا عص رم و هج: عص ره تفجر ع ونصم
 | بهشاربنع ددع یکیاو جیسا رجا ناجم ددع چ واو هلیک هنزو نوتا

 ۳؟



) ۲۳۸ ( 

 یراکریارج د دعج واو یدععهر رس ىلفا عع همرص د دع لاو یس

 | چواو مدة ءزودرذ یراکربازج ددع شو هقصالب مم اشوف ترغ

 | مارحا ضا د دع شب و مارجا یرفاددع ی شور یزاکیل جد د در

 | نالسراد دع تردو مارحا ناولاد دع س سا و یار جات د دع سد و

 | ناغایب ساریکیاو یساعنا مرحساررب و سوپ نالمق د دع تردو قس وب

 تردو نالی ساز یکباو نالسرا شب ریغص سارجواو مک سار یکاو
 یهرودح یابا دیه ضرعلاد-ءل یو هود سارج واو نالیح سار

 ندقدلرو- ناوارف تابشزاونو نارک یاب اطع مهمنا یی هرو ونک

 هک دنلوا ناسجاتا م عاونا ند هاهاثش فرط هرود ر عاجوا ادعام

 تام نرل روس اطعا ند ٤ رهاع دنا وط تروص بیج ور ردوا یزد

 ۱ شد یسوع طور و هدناوط سراف ی ا نوأو هدا زوفط یس ةءطرپ

 هدناح ش ل هی ب یس هعطق تردو ه دالوط سراق ق 1 نو) دن و هدناح

Esهدنلوط سراقرب ی رکبو هدنیاح چ وا یسهعطقر و هدنلوط سرا ۰  

 سوبع دج کا هدنلوط سراق لا هدناحیدب و بوط رع اب د دع ی دن

 اب وط هنرونلق دعطد تلا هدلوط شراق ترد هد اڪ تردنواو ی وط

 نالي روح اطعا ند(هناخهرمج ) قلراو» ہد رظوسانجا ددعكحواو

 هناخ دحج یس هناد هرج ددعزود و ناواس دعطقرپ هدناح سش سد سما

 راطتفز ویکا ماخروهتراطتفز ویکی اهایستوراب نال رمز نددسهاع

 | هنحزوف ددع یمرک جاغا قاهروتسد نالب زویاطعا ندهرحاع هناسرت

 را طاق زویکبا نارطق راطنف زوب یکیاردنک ماخ ددع يمرکب یباغا

 | كنەروب نهیایشاد دعرب یکرکر کید نانلا ندناصروفد دعر یک نیتفرف

 نول هرکصت دنحار و ثکم هد هيلع هناتسایحد تدمرو ضد نس هح

 رلب دلیا تع رع هند رط یراتالو قرهلوا نام هاشدمش ناسحا

 ۱ (اشاب مهار اواشابلبع نایمزدهب رغ هعفو)

 ۱ لیااشاپ بهار ار زوفرمصنمهینولواهرزوا ینیدناقاماورک ذ هدراخامدقم



(۴۴۹) 

 | عفد كنهسفانم ندیاثدح هایم اشاب لغ یتا هنتر زو یقرمصتم هللا 1

 | صوصخ نکل بوتلوا لاسرا كب یرکلادنع ,دنتعع یسایفصتو |

 | فرش لس یردب وصل هاب رره ندننبادلوا ماظتنا یاربذپ روک ذم
 ۱ زارکت ندیاطتشم ناکر لماش ییئوعصم ن واسه طع نالوا زودص ||

 | هنماطن كاضقو نيكس داف هلا لاشراو زادصا دفن مش هاو

 | هجساضنت»(ربنصلا لكأب ریکلا كعسلا)هدانشاوب نکیشارویمم اقا و ماددقا

 | هرکصت دک دلا ساجهد هنا بورونکو ذخاییاشاب ميهاربابوراواشاب لع ۱

 یشانندنساجمان تاکرخ كناشاب هاربا هکانوکهدنس هکاق نالوا دزاو

 یتشدلوا ادب داسفو شروش هزوکو ب هلکعا مو“ هن روا تارمشح

 یهلاراشع بوراو هصساضتقم هب ره تارق ترغ هدک دلنا عاقتسا

 یتتمذ هدر هل دم ندنشدلوا شمروتک هیدن و صلح ندنارمشح |

 هموق ره هکاق هاکلنا راک ذنوهدافا نی دلواربتخ# دک رحم اب وکوزاسعشا

 ل ]وقت # رمس رهظم لنوم هدقدنلوا یدعو ضرع هباترگ تاک ر ۱

 یلعیتروص لوا نوکسهعبر هاشنمش بلق ما ید تلو #٭ نواعش الام |

 حج ورسمو لصفهرب هرز وا نابنلاییا هجو نوح ا قعوا لاتتسرا هاشاب

 بارا هکب دلوا باوصاب باوج ضرعف شد رش نوغربع نوبات طخ
 ردزورپ مکحراب رهش تالاک نیر ظن کا رکلا ہزوک هرم ےب

 "(نودامش طخ تروص)
 ردشاوا مروظنم یرهضبرع نالوا قضم ك رشابمو كناشاب ىلع
 ۱ نداشایئزوس یدنک هنی بودیاوغا یعونامه دارا تاریرخت موعمفم

 |ندندا دعورج ندعویامشدوجو كنارژور دنک د حاصهعاقسا هلغلوا تزامع

 | نارقالا دو تو زاتمهدنسهیاس یه یونالوا ممالایوا تولوادو دعم

 ۱ هب یهاشداب ها دافنا هدانعصیرکش یادا كناشع افترا یک دلنا بسک و

 1 یظفاتءاطا یدعشنکیایرلتمذ ةبجاو كلبارو دق فرص ناجولدزا
 ناساكب رح یخداطعل هلکنانولوا رولب زا هنب رزوارادغ ڪک دارم



( ۳۰ ) 

 هکر دف وب هدراب فیاکت رافم هنوناقو ع رش مدمدارا مب ردشمالوا |

 ۱ لح بولا یهیلاراشم ندیلغت "یدانا تك ارمشج ندیا ممجت هدننص دص ۱

 ۱ مدد هساوا نیا تاذ حالصا یدایم كمدا نالوا یرادتفا هلت هرحا ۱

 یس اجرا تاکرح كناشاپ ےھاربار در دتقم جد هداعقا هدنلحم هلعازت

 | لو ضار هلی درساناصو ضعب .دلاح ینو دناوا یریغ هب رهص تبارق هسیاراو |
 | هل یلاسهاو دیعتو درط یعیاوت نالوا داسفو هتف ثعار و دب هب هتسح |

 ۱ روهارن دم هدنناونع كنارزو یدیاردیااضتفا تدوع هلا فیلأت نی رانمشپ ۱

 یالتخا نالوبع وقوهلوتموب قا یس اوا نو مو دد باصلایارایرو ما |
 | یاضعمرب ردنوحما ىسالا ترغو سهاک ا ینطاس سومانو هیفصت |
 | ةفيلخ لانلع> انا * یمهناورسخ مان قاشعسالاو ثرالاب یاس ریدقت |
 | رب ز هناس یرلترمضح کالا یطعم نرو یعسم هليل صن* ضرالا ۱

 | یتیاطم ولار عرش نوح لروما هب وس كمللادابعلظتسم هدم هاج |
 ۱ هللا وعیطا# هجر دقت ویردشابا دلقمورر قم هم اف الخ تاذ ځد ینو ما |
 | "دارا نالوا یثاما نفرت نوعضع * مکنم رمالالواو لوسراوعیطاو |
 |هداتند رادە رک صن دن وب هدنسهک اق یدنک ربا راس جا هنکر حینالخ كمهیلع |

 | هسا قداص هدنعاطا یکی دایارامظا هل رییعتر داک د مزال*یشرب هب زرکاج |
 ۱ نالوا هب ودنک رردتا داعقا هتموکحرعع قداسااقاک ییاشاب  هاربا ۱

 ۱ هدیلاوج لوا درعل و بد رقالاورواوا ش سمرب و ماکس ا همهدیعع نسح ۱

 تفو م؟یدیدرد هک رح كلارا شم یس هلج كلاعزانم نالوعوقو ۱

 | بولغم هنسنارورغم هنعباوت تراک هللا یرخ دم لاه مالوا شالا نظ ءوس |
 ۱ ییهدارا هّتشا یدنالکد لومأم : تو کع وب طمانراوطا و نوسلوا

 ۱ نس هدا لاسراور رخت هنقر ط یعوډا هه طخوشا مدلبا ناب الیصهت

 ۱ یيکدلنا زارصا هتکر = هم ؛دالح نوسوا لم اع هلمما مر لوح هثاوح

 ةوطموی ردک ولم ید باد قلو ا عدم هب هر اس زوما ضا هدنروص

 (هرزوا)
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 | نکا لومأم تورودشر ندنسیخد هکب ع رکو لاس را یلاعرما هرزوا |

 | بوزان یینیع كنب رب رصف كمملاراشع یزباغم كنقادصو الخ كلوا |
 | ردشلوا یهاش رطاخ ردکت بحومو بارغتسا ثعاب نکالا لاسرا |

 یذنلوا لابسا یهاقمعام تاربرحن هناضبوت وود |
 (دیفسرحم زاغوب هظفاحم دیک ) ۱

 | تلود ولهتلکنا هرژوا ی دلوا مرام ید یدو بک مدقا ندنوب هک.نوج

 | دقت هییاع باپآسر كنسچلبا هلیراظفا قاوایناسودیعدق هلیاهیلع |
 | هدننعع تناعاو تیعم ویا یاعود *لردیا ج رد هدنرب رقن ییدلبا

 ۱ كعا رو زارفااعود ماطر نوحا كمك هنب روا ی رفو هرک د هر ۱

 | هدنبلطنامرف هلرب صیصخ هننذاویآر كن هیلع تاود نکل ںولوا یا رم ۱

 | هنجنودیا اد هم دعمرپ هل ودهن ید هدنرفس کاناسکساما ید دلوا ۱

 مدعم ندررعا قارحا ینوبامشیاءعود ںواک بعمل اهلنا واهيسور هدئساعب ۱

 | یورو ااو ضرع هرزوا قاوا یراهیقس قح هالوا تخورف قاطرب |
 | هلا ولدتور یرلنا اب وک هدقدنلوا اعا ن دنفرط هيلع تاود یمدداوا |

 | هیسوژوالما هلی رگسریاکنایرابک لوا هل هام یاوا ربا اسشو می |
 یکدلنا یعطع تراسخ لاصبا هیاغود هدنساه هعشج هبعلاب هلتهردناب |
 ترحتا تر نم ) نداحا یودیا انعمردبعء هدناود هطیضم الا ھاسا |

 | هدننروص تااعا هبهیلع تاود یخذ یدعش هحهدادو» (همادنلاهب تلح

 ۱ جد صوصخ كادا رم نریمان ود هلن راب د رقال کد هرفولوتاتسا |

 ۱ قح نع نلاتعجا قلوا ام تانا یانعفر هسس دلا يلع یه هلوعم و

 ۱ نوک ندژاغوب ناسمیپ یسک ریلکنار هدانناوت نکناالفع شارخ رطاخ ۱

 ۱ هن رلصوص> یزاغوب رک د قا هلیسصاب | هرملک_نا هلک کهه انسا رغوط

 ۱ یظفاحم زوب مزاغوب هرکصت دف دوا هلاکهرب صوص هدرانوک وب راد ۱

 1 یواح یدیک ات یسانا هیلک تفد هر هطقاحت رها هیاشاب دمع شد ورد |

 یدنلوا لاسرا هعاقندیهاقمعاق فرط |



۳:۲۰ ( 
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 . دشن رلیک كنحن رکح بوط لامولود هلا یزاغوب دیفس رخ باقلالادعب

 هنرا محا 2 راو] وعم لوا هدنزاغود دعس رک ندنش دنلوا دودسم
 دیبا

 ۱ یدیشلوا رداصللاع یا اباطخ هزکف ط هعدقا ندنود هرزوا كدالرب و

 هلمجون دنب رو رح كنس هنیفس راجت هنلکنارونلواریبعت نوتسوا هدانناوب
 كنشولسوق هرفلکنا عیقم هدنفرط هبناسطاس هعلقو یکردلر و تصخز

 لودو هلکناندبارومظ ندزرک دقا هب و ندوب یدلوا لصاو یرب ر

 تودنآ هدنانالادسروا لوخ دلا لق هدنلدورو هزاغو ادخا ن اےس 9

 لاسرا مدا هت ذرط ییاطواص عالف نوجا كمليب کیدا هیقس هلوهم ةن

 هلو رغ هر ا نیست نس هدام هلرب را خ ا نغندلوا یننک راجو

 یرعوط نزسکعا هدنانالا ه-سروا بولوا یس ک كنح رک او تصحر

 | توتوا تا بوط سویربالوا هسرولوا هک س ھہعآد زور ندزاغو

 یک قرهلوا یروشا ندنرافرطخی 9و ساب رارکت هدنروصیک دلتا هام

 هع هلوعغالیلو هلا بوطی هلک هل دصق قارغا هښارلک د هب وبوط

 طض كلب ءاقوب هنلوا تصخر اعطق هنرو رج نوسل وا هسارولوا

 صوصخوب هل سلب هتلکنا مقم هدند اعسرد هدنباب یو اا تعا هنسارجاو

 رکا ماعا دن ره هلغل وا هداد زارق هنوکو لکم نانلوا دعع نوح ا

e ۳۹۹ 
 عام وا هدا

 (اشاب هجا لدقو لصوردهنتف نودح)

 | حارخ !یلانها مدقا ندنود ییاشاب دچا نداره رم یتسکی راکب لصوم

لاعرما هدناب یداعقا ارار 39 لاب ید د رلک باما
 ۱ نت یخ یمعوریرادصا ی

 تارب رک ندیادورو نداشابدجا هلا یوم واشاب نایلسیسلاو دادغب
 نفع وا رادصا ندنویامش باذز تكیلاع نامرف نالوا بواطم هھبج 

 ضرع: هباتطتسم باکر.هءاق نالوا دراو ن دیظعار دص فرط رعشم |

وانببسانمیرادصا لزوک لی رها هد نالوا: بح دئلوا ۱
 _ قیقتنا با دلمال 

 (هد م)
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 " ۳ Eوار نیر راخمان انک تشک هغلزوغ هدارا 13
 دراو قازوا قطب ندنزافرط لطوجو ری زاندءاقاعتم هداتنا ین دتلو ا ٠

 | نطازعا كتو اوما اخخ کم اتش جنا: هبلا یوم رر الأم بلولوا ¦ |
 هغ ززوا لصوم هلباربثک رکسع هعفد وو هعشب نددنناکرح "اضرراغموالثم ۱

 هداه عمه یادثا هل رب مادفاو تزداسم هس دعوا دف نلاهاو مانکاو موش ۱

 د وع اقرفنم لر هدیآ هل نوک م رک اتع لخوا لوتقم یرادیتسو اتشاب |
 ۳ ادم الا نتدزم داز نیا ادعا لصاوتلو نهنایفیک* یر لک داد ا لوففو ۱

 | دفوق سا قازا هلغا وا تر اتن دنوم یار وی دیش اقا هک نعتنا ۱ ۱ ۱

 هدنزوهمط هد ر هدف دلو ضرع هز واته ثاکر ياقتا صاب

 ترام هسا د 2وک ن د شابا ییلعت مرمر عمو دا شم تا اد

 هدب رح لوصضا نکا ندندعاوقو لوصا كلامو دالن ظعح و ند ةمرال

 دق داوا هدنحص نط رخ هدام نساتساو تفت :رخا فرطو تنغر مد

 ه دزلنوک ول یظعا ردص رد راکشا کخ هدا تسک ی ژوو یت ةکلاڈاف

 *.دازاور دقوب ین استاک اک انهدام وب ردلزفشم هلن رو+ا!دعاهعفادم

 نادرلندیااضتقار دیس او لاشونبما كنیعزو |رتفو  هماللساد لب الع
 مۇم دلا قلوب وت یک لصوم ةر کا دات ارتا مزالو سس

 فرط لصوع هرک اذلایدلو راد اص نولاتبه طخ هدثموش رم قلا هجع

 هاروا ويعا جارتها ننه هعوقو مدع لاو ةناکس هلل وار اتشع حج

 ندراهذاز لیلطا دن واوا اوا ندشنادناخ رات لوا هت تلال او

 دوحومالاع یرادالوا اشابنیداواتشاب نایلسو اشاب حاتفو اشان نیسح

 هدقدنلوا شدتفتینولتارد هلناوا تسنا نوئ هو كلرازوب ندنرافدلوا
 هلا كبد عسا: تس الاح نادر ءداز لیلطا دبع فن نکشیمرک-د وجوه مولا ۱

 رلشع |اع دتا دا تک دعشا ر دن ره لاها ردن یا و لرد و ۱

 ۱ ی رافعض هلت مح ندن تکی ۲ نیس 4 ج لام تملا یوم هد ها

 ey قيقا دل ىنيدلؤاةتبتسا نزا شاپ دوخ ندشفداوا |
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 هکبد و هل رفت یراق دلوادونش> ندروب زم نادناخ كنلاهاروک ذم ۱

 ؛ندنسهدهمع ترازوو تم نکل بواوا مرا هچرک یسلواندارزوو هیجوت ۱
 | دلملناربمرمع تاب دی دل وا ها ید ییا نیست مدقم یداک یمرولک |

 | نالوا هدیلاوخ لواراسو هدلصوم كناشاب دجا قنوتم بوللوا هیحود |

 یدذنلوا نیت زاما نوح طبض ییساشاریاسو كالماو اوما |
 (برصپناج هقلعت» تاعوقو ضعب) ۱

 ترمه تاق لای دل یسسلیا درک هلا لیک و نسر نوکررب هداشاوب

 اعدتسا یطسوت کزول هم هلناهتسا ن دناودو الا هی ول وچ كنناصع
 قاچا ظفاحدارغلب امدقعورت اد هتیفرط قیفوت ضرع یب هنیرلکدلیا |

 هطورش ندنساجهرمخذد سورع كییرک,زوب دک بجوم ىذغاك كناشاب

 | هنطواعەطإو هنسود رااشاب دشروخ و هالب دین لدنس نالبرو هلب |ییلعت

 نیب قتادافا نالوامقاو ر ادتم هریاخذ سانجا نالبررپ و ندنف رطول و ےک
 هسک هنسالاب یماقمعاق رب رفت نالفیرادجان رونلا عمال روضح ضورعم |

 | هعولامهیو دراناصوصخ یک دلباناس ودرس هنلبکو سر كنس با
 وبشاو هلب رب وداح الاب یس هب وجاو هزک اذم هلبارانلک مزال نایبلا یدل یخد

 ۱ ارش صف كنطفاحم هطالرکو كناشاب دیشروخ رک یسهدام هرمخذ |

 | تاج ا هسا هنره یبرایااضتفا ییعلوا هنناعم یرادغاک نیم ی رادقهو |
 | کج كف رشطخ نالوا رودص شاسیفرشوید هنلوا قیفوت رزم ص »م

 | نانیمرد هروک ذم هدام هداروش ساع ناشلوا دعع هرزوا ییومعءو |

 | یک کرک یرضو عفنو هعلاطم قیعو ضب رع هد هسا شع وا نایب و |
 [ندنکی دم هل رب و رارفهدالوا *هلهوندنک و ديان د د اوم قج هنلوا هظ>الم

 | هلا اربک و لاجر ضعب لوز عمو بوصنمو ال۶ ضع هدیلاعبایهنب یسادرف |
 تارق یماقمع اقرب رفت بوئلوا تروشه نمجادقع هجولتیعجوب رارکت |

 | درک اذم قرەناوا توالت نویامهطخ نالواربرفت یالاب یارفا فرشو |
 یهدام تولک یناجرت هسک مدعم نوک رب هدقدنلوا ترداسم یلص ۱

 (لاوس)



 سس تو اسب

 ۱ ندفرطورب رد هلهخوهنطسوت تزوصن دننب دلوا شا باوصساولاّوس

 ۱ تلودرلولب صاهدعم هلج ز اردبااضتفا قما وادادعت طسوت داوموكعلب

 | دیدجیضو ردیکو قالصحتو هب زج لام هدنرلک دلبا ناسهتسا ندهیلع |
 | جاره هدنرلتمذ قرهلوااناقب بولواهدانز ند هسک كب یکیا لاوما راشو

 | هنسادادهعت یاضتعهرب جد كنسورلب ءاد الا دعب یلاوما هلو ةم و نال وا

 | یتا مدو بوطیراک دلیاذخا ند هباقاخعالق هد ها لواوقاوادمعتم |
 | هرک اذم یراصوصخ كمر و ید یب راها بودپا میلست هنب رالحم |
 در ربع لاوعا للهئس چاق شلوا 8 اعم هد رتهذ لرازوب ید مش ی دیش علوا ۱

 | زدم هدرکس س راسو ینانهرق ندبا اهل اوا ردیهراکح هذیا ادا هلغلوا |

 یز د ر کرس موس رح هسرولوا هلتز وص هنردیماءاعرنال واولپ سم دسخوب |
 لوارلنوب رار دعج هناوا صیصخت یمطباض هللا اقا هدلاحیراقدلواهنب |

 ۱ لز هیلع تاودرلنو روفسءناجرتهدق دنلوالاوسوددر دمزال كما: هد نما ۱

 | تکی یعانار دقجهلوا تعافش بویلواربحت طسوت هدنوب هلفلوایساناعر |

ل وا لوبق قعافش كنتلود هسک رک اردقو یامواعمریاد هرالاّوسوب ح
 ۱ هسرون

۱ 

۱ 

1 

۱ 
1 
| 

 هدوشور و ییاوج هدک دنلک یری لرب لا وس ناداتاود توژاب یرلنوب ۱

 یسهرک اذمنادغب وقالفاام دعم كول هیدور تعاغش وب هکنوسلوا مولعم ۱

 شکد رد راع ندنسملاق هدنلبعر هيلع تلود كولي رص تویلوا والثع

 | هدرامدقم كنولدعع قجمایدلوا لصاحیلاججاع و هدامندنسهدافتساو |

 | ید هلفلوا شمروتکهلاق نط تون ید واهساارف هدنرلاسا یطسوت

 | هلا هيلع تاود كنتاود هسنارف هذهاخا هسردا قارتسا ییهرک اذموپ

 نيست وس هلبا هيلع تلود هدانز ندولدع حص ءو و یب راو

 هل ادم ولدسارف ولو رم یسعا هل ادم رهدر دراویفامءل

 كنول هک صوص > وا هلغلوا یساناعر كن هبلعتلود ولي رص هلس هسع |

 هدخدنلوا دارا یاوسر رک د ظومل زودح جد هدنسلوا اھا
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 | ندولبصتهدنتدوع هعفدوب هلن رقن هربخذ نادقف اشاب دیشزوخ
 شهر ویران دارو یار هدرانآ تودنا ناینسا ن د ملا راشم ینراضب

 ۱ هبلاراشم یکح هل رن و یار هرلندنا ناسا هدنرلم | ید هلل وب ندنوب یحو

 | هکندناق یدا شمزاب هلا بساعه رب ید هنف رط دارغلب تودیانالعا

 | داد هدنا هنس والغم توق نالوا لاعاهنسود هللا تعنمو تاع ر دقوب

 | دنکن دنا ضفوهرکصو هرخذ و هقناواتیاک ئ زامانا ولاا هرهاق توق

 تعافشاا رظر هنگ! تیفنک ها لوچ یاد هد ۱۱یلاو>حا هز زاشو

 ۳5 زدنا روغط تلاحر یتسکع هللاد اعم هسلوا تعلام فنلوبق کنهروک ف

 كن هلع تاود صوصذطالعو رها یتحهلوا مولعم كنهدیا رغم

 پس وخ هما کارن ةع اهش ك ول هڪ هداهود هدنسارا یلوغشمو

 | لواو هثسراو ندنس هلباغ نزد هيلع تلود تولوا یشلژوکر ت نسوار

 زهاب کج هدیا فرص هنن رزوا ولوعس ید ینوف ۍکجهدبا لاعا هفرط
 ردق باک یباوج بولب زابیحد هنوبامش یودرا تیک نامه هلغلوا
 | شعب و هلعاسعم هلعحرت فر ط اضزهکلب و اضرلاو درلانیب هر وله ےک

 تاوصتسا هج هل وب یتدنوبامش "یودزا كر هل رو تفو هلی دارا رللاوس
 قتلوا هرکاذع هلینسعابا هےک مروک اکا تقولوا هدک د اک ییاوجتوللوا
 بويعلا هناتساانا نالوا خوا تفو هکدلاق روئلوا ناسا

 ل هک هدنفو ید داواقح هناوا قوس ركع رزواولب نمد هناا

 | د اات هسا ک دنیعر تګ ولرم اج تودنک قراتص» هسلک"

 | قهلوا ادا هدتعسو تفو كنولهعک هرکضن دك دلرباو رازق وب د: نونلنازا

 | ارخّوم كشورخ كم یمرک زوب نالوا یاب ولطم ندنساهب همخذ ءرزوا
 | ىت قیلءتو طرتش هنلس كقیفد ديف لزوم کس ناسالوا هلاطف
 | قیعافش تولوص ىس هلافوانرصوشیجد دریا ن دتل صم یانضتقم ماع
 قتلوا فلح نوشیرق هلا فا هلن وئ ءا هنعح هنلوا هر سد هلروص

 ی ر ر اکا
 2 (نانتمال)



 یابد نهج 7 9 تین خم به 1
 جا نخ یانک اخ ازازکت یر وص یتروشم :شلحیراک دابا تاوضتشا» |

 ,دقادتلوا هدافاو نضرهلینصختا ندیمادمعاق ضرط.هتطاس یاوتع) آ
 یت داوا: دوخاب تولوا ماش ندروذو ضرغخر كموق رم صوصخ

 آر هجا و ید كنفرظ ن واسم یودرا ن رەنلۆا ێا ل فارظا

 لرو هزاهاش تص خزر هنوطنب قرەنلق راعشتساو لاوسرد هل محو

 رب رک هنویا یو درا نر وص كزيمامعافربر فتح وم هلن وب ایه طخ سالا
 ۳ یدشلوا

 (دوب هدیشکر ونهار رقت یالاب هکتویام* طخ تروص )
 : قیبطت :هلفع نام تولوا مروظنم عطلان ملط نمربنفت وبشاب

 ارس هلغلو !لو مچ هدناهساسا نکلرونب روک سنا ی كاصوتطخلو
 gi تاودت باس هدنرولر قلاسلاقاک هلا لوق. قیعر یراودشک

 زرونلواهذخ اوم ب اعف تناسا یرلک دنا تولوا ی رالیم هغلوا لیظتتس

 رازاپ یکی و هنتلبا "هنسون مويا راهسلوا رلشابا اتخلا هبولوصم هلیفوخ

 یصوصخوب باول ھچک هدنروصوب ید را تسوخ یاپ *هلاطا هنیارلتس
 ی ولن رنه مر هي | نظر دت رابع ن دک ا هوت هددنع طول خزام طار نامه

 كنول هم هب یل: درک س ولب سص بولوا ول هیسورا ندنیا هناعا هلن کلرک
 رود ضعب كن ولد سه درک رسزارمغ هک راور دو وش هلن ی رکیز وس

 هجور ردزناج راها عافشتساهب ولوعم نوصعاتخ كنهداموب یاشدنا
 تیعر قناسلا اکو «دنروص ینبدلوا طول تح ص مانتا واپس

 ون نذهب زی لاوما نداک ارت هدنراتمذ هسا لرد لوق یعاطاو

 یار نیک ده. و ماظ ظذ اهن رلتعارز توشارتهب راز ادعام ندراظنا

 اشسا ندوآ دم رخ وهو مدعم طّعف رونلوا فاذص لد یرلغبلاکت هنس

 كنولدعم هرزوإ كمر و ولنا نص ساس, واخذ رادقلا مولعم نانلوا

 هر رج و ی سا



) ۳:۸ ) 

 ید دع واه یودرا یصوصخو ر رع هجور روا رو اضر هتعاعش |

 | تحیوم یروذ هد كتءهدافوب و هسروئاوا باوصتسا هل ازز |
 | چاک ربخ ندغنوباسه یودرا نوسنلوا میظتت نامه هسیغوب ضرظرب ۱

 | یتفرط ولربخ هود هلبا تیظوظعم راسمظاو قب وهن یوا هچک نیک د |
 | ۰ هناو نکس هایکح لماتلاب یارو ذ2 کل >هنیارومظ دعب دمبوخججرت |

 ۱ (بیبط لاسراو یمظعاردص جازم فارع )

 بیطو فرعم یبارم كن رلترمطج مرک اراد نس هدرفص هاه هرغونشا

 ودراو تاخو بنت ندکشا جالع هسأرب یحد هساراو یراصوص |

 (ضبموهو سانلایوادببط) هسدایدنفا نالوا همان -یسطرس |

 | قلغارحو هاعر هعدق تاد ناسه ندنفرط یدنوا یشاب ےکح ۳

 جالع هلل وا فذاورمغ نهاکر ب شار دن وک نوچ انو سلوا عفت هلتروص |

 | یابک اخ ضرع بقعردیرادرس هعاق نالوادزاو هدنعح یبلطببطو |

 دیک انو زاضحا یشاب میکح هی هناهاشدزن هدقدنلق یراب رهش,ترضح ۱
| 

 | یودرا هللا بیبط کیا بقعرد كر هلب رپ و یراهارجرخو قرهلب روج |
 | كعفلک مزال هصساضتتم یسهدافا كنيمظعاردص ببیط هدنویاس# |
 | یزبلراببط لواو یدنلوارانسقو لاسرا تلاع نوک یسهنریا هی ودزا |
 ۱ هوداب هد هیلاتسا یک تولوا ندنسااعر هلعتلودو ندنسههناطمور |

 یرپ و رهام بدبط مانارب ولاق نیطنط سف شاجالیصع هلیلاک هدلحم مان |
 | ناسطردرهاظ هدندنع یاب رایقزامع هکر دبطیوصب ندنسابطا رفا

 | تاوادم نوک جاقرب و لوصو هبیعغ هدزور دنج هلبا لازم ناموس ره ۱

 ۱ تولوا ناک و قفاو میر دنیناشنوعان هدنراق دلوا ل وختمم و یطعاردص

 | تداعسر د لصا و هدر ار فص طناوا یربخ ید دلو ناباع تگ تروص
 ۱ دحا ید نار وفسم هلغلوا ناداع مارب هدمود ره هام خاواو یدلوا

 ردقم كه ءاسو زا دبع ناموس صو رای دلتا تدوع ها ناوارف هبطع



 ( نانکسرسلرعو هعلقلا تر د و هطاغرد عازن عوفو)

 یجنر شع هلب ریە همرود رعس نکیا شی ییرکب فال رخرپ هد هطاغ | '

 دز هطروا یکیاوب هلک | لتفیب ر ندرایهشب یمرکب بولوا ند هطروا |
 بولوا ادم افوغ میظعرب هدنشب یرکب كرفص هام هدننس یراشادلوب

 "لر دلک هدادما یرلشا دلو نیفرط جوف احوف جد ندفرط لوبناتسا

 یب رارپ ر قربان رارنسو راسره هل رالاوچ نویو رالوراو هشوکب ةشوک و |
 ادتع اتسد *هلاطا هب ورب ه هو االاحنمس دو ادعا هک الهاوفالتا هجو

 ےاصاف٭ بولؤا اوسز هیاباعرو چ رفاهلباغوغ هد هطاخرانوب نکیا دکغا

 ندنرلک دم هدنا فرقت ناطبا ضو یذاوا اور یرس ٭ اولعام تاقتس

 ت نوک غیا نتربغ هطزواوب و ید ام نوک یکیا لادجو كنج
 همه یهاس ) تب بولوا یداب هنئودح اغوغ مظعرخ د هد هعلعلا ۱

 هدورب هد هنوا هج سار ځغ (عاغجار د هک معاهم نوح یلو# عابسنوحرو هنیک
 نابکس ی شاو لز ع یاب نایک هغلوا یدوم ههسفاسو عاعج| ضع خد |

 ناداستسا رهت ید افوخ هدقدلوا لئان هنراکریس ارارکن اغا رع یشاب |
 یدلوا لاو هلبا ناطباض |

 (نائرا یکیاب ناتا هعفو )
 ندنسهلکسا شع هدنرلوص نوا تعاشس یرزوا ماشخانوکرب هدانئاوب ۱

 هتفحکا نوا كمك هنس هلکسا لفقد نوئاخ هجاس>و ضرعلهارب ۱

 ءار دیک هفیجا شاوب شاوب رارجباقنکیا ردنکب ورک هنغیاق یجثاتسب رب |
 راحود هارطضاو شالت تویلکا ین نوناخ « دنراةدراو 4 ید اقا ۱

 ثب دح بوکج یراقاج نامش هدف دلوا كحهدیا رادتبا هدان رف قرلوا |

 رک ۱هزژوا لماک یانعم (لهاطا نهنلغب و لقاعلا نلغب نها ) فی ّرش |
 زرهدبا اقلاو قرغ هقحان نوخ یا ردو انفاو لتق نس كسباردیا دان رف |

 الا هلتلا ق هلکلبا رارق هلتوکس حد هزاصبلوا زاذئاو هفاخا وید |



نا هم اهن نوک راد هوم ,دزاق دراو ۱
 ۱ ترعن اس دلت ق

 | :ندنرانابقباقرب هتفجیکبا كلذکندنرلع اف یراهلکسایلاوح: لوا هلن لا |

 3-0 سرفن یغدداوا هدامزب هد ناق لوا ندنراوطا رسد او رود نو راذک ۱

 هدانا هدام هلو د هنيا توشالف هتب رلناب هل رقت رب هلر راعتساو |

 | هدنزلکدید ناک |نرایصباق هل هشج اف بویلبا زاصرتسا نخی دلوا مدآ |
 | هدقدلوا راکشا لادجو كن دنن رقاق یکنا هلغلوب حالس هدنیفرط |

 ندنس هلکسا شع یب راذاط وب مطرع لهان ناماهلادا رفنوئاح هراعب

 هللا ناما رای دلتا هفاخا هلبالدقو زاب دروتک ناروي هلا دسدسدو هد ثولا |

 هدتس هلکتسا وی موق هک رععوب یدلشا هدا دعا وید لر هتروق ندان وک زا

 | ةدقدلوا یرلمولعم هدام هلغهراو هننررزوا قناف اقر تولوا ع وع“ |

 یی دلوا كنوتاخ بولا هر اق ر هدا تبرض یرللاظواو هباغهلرب مادقا
 هعیفط این كنود اختو زلت دلک هر هلکسا یس هلج تورک مدا کارد هداف |

 :تععرد نامه هلغلوا مولعم ندنراوطا کودنا ندنهورب ضرغ لها |ا

 راب دلنا مع و یادی فول تو هاغایشاب نابکښوروتک ن سهل |

 .ید ینوئاخ یس هنراو راسهتسا ید ندنوناخ یی هعقو هيلا یوم یاغا |

 كرهدیا رابخساو لاؤ ندناطباض ردیا صید ینحاوفو ندنس هلع

 1 كوشتەن یجناتسو كرلرصتهاق و نيم یودیاضیعلها كن هم وق نه

 ۱ ا مادعاولتق هلنالاسزا هی هلق ید یرالنا هلغلوا نیعتم یراق داوا

 ۱ یدلوب ماتخ هروب نفدعقو هلم وا هیلخ یببس

 ( نویامه بار انا لیدبت)
 ۱ یکتحهدبرپ وکر هسا یس هحوژو زو هنف رط ی رح اشا :نامع ماقمعاق ۱

 ۱ هلا هزاقن و راس هدنک رح یاع باب هدردصک ینردلوا هز وکم هلبا یراق

 | زوهشمو عياش هدننبب سا قردلوا ع ومس هدفارطا یرلکتها *هلغلغ ۱

 | مارک | هلرهظت ماهساودارباهنروع یکنچ لوااشاپ مافمعاق اذهعمبولوا |
 ۱ فالخ داومارزو ناشی دائم هلوقموب واناذ زاب رهشمولعم یودیا هدکشا ۱

E) 
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Pe |۴ دا  ENEایه وک یعجواتالوالا عیب ادا دلفلوا بش 
 هملار 

 "مادعا یکچ هروب مو الج او ین ه هسورب ینپ هجوزو هب قا بوللوا لزع |
 اغالماخ یباقا یرکل» ییا نک اس ادا ەتە ددیگنزاو یدنلواانفاو ۱

 عامدل| لت قباتس ماقصعاق تهرب دعب یدارویازبس هبیماقمعاق دنرم. |

 ی ( یشاب نکس قل مادعا ۱

اوازاک»و دنشمرک» HE ید یلاس یشاپ نایک
 لفع ناصف بو

 لر هدیا زاعا رادم,و هرس و هن لسه خاب ینازاک هاتف لبس کازداو

 لرحمددا ندیود هدو زلش ال کا یچدداواراریسا طدومو انو رع

 قزدملوا اطع۱ تراما هپ ودنک دنروهزوردنحو الجاو ل هاسلنخهو

 لخاد "دامن یعوطقمربس ینوک عشب تال والام ردتالوا نیتم,زهش |

 هنیرب كل یوم ی وکی عش! نوا كلوالاعبب و ءاموبشاو یدلوا یعم باب |
 نابکساخا دم جالا تولوا لزا ضد الا مجید اغارع نانلوابصن |

 یدلوا او نهاک هلعایشاب |

 یارب فی نش نها رو دص و فانصا ضعب عمو ایقشا "ییدجت تزنک ) |

 (اهنسبیدُأ هنر

 یرازاپ قلابلوبناتسا ینوک نجرب وا تالو الا عیب رهامیلذارا لاجیرفن جاقرب |

 ارهقو اربج كرهدیا دان رف بولوارکز ش هنوتاخ: ضرع لهارپ هدم |

 نانلوب هدملاوتوا هدنرلک دلبا ریدکنو بّرمجنوجحم|كءرونوک هت رهط وا |

 ندنرللا هلتعالمو اجر تزوض ییهراس؛لوا بودیا فاصنا فاتصا |

 قاخ راکرخاو رارمعا هد هناکرت دنعت رانا هک دابا راعشب یعس هضیلخت |

 هدابشب هژرپ فیس لس یخد نالا رلبدلیا رادتنا هغلا ارج توتلبضغ |

 یجدایعشا جاقرب ندنرلسنح هدانا لوا هرللاج بواواراکشا اغوغو كنج

 ید ندفرطورب و التعا هدنعن ورز یراهنایغابرورغ هلغلواامهو ضن |
 شاطو یبریص كنيک بودیا ممجت سان لا ای هلبساد یقوپ نالسم |



( ۳۵۲ ( 

 تعببط تبالصو نانع یدوا هدنرلک دلا تلوص هن رارزوا هلباهبوصو

 هد هسا رابدلءا رارف راروب زم بولوا تنایح لدبملاحرد هرژوا هیک ارتا

 | ردکعد هلو توتلقانا رایلوشراح سصم اصوصخراجم هاب یدیلاوطوا
 [ هتسایشاو لاوما كفلخو تئابخو تلاذر یرلکدتا الع هلثحاوق
 | لاسجو تعاطا مدع هبیهاوتو رماواو تنایخو ضرعت ی رلکدتیا
 | مدعشورغچ وا کیا .دکو بیرافدردلاق هبهرابیمرکب هع دقم كنس هفناط

 | نیلس» ناتطاس یاضر ریاغمو نیبم ع رش فالخ بویع یرلتعاسق

 | نیماو نوص هب وسلالیع هدیهانتفالخ هیاسكتمذ لهاو مالسالها

 | هلضرعتو رد تسد ییلایعو دالواو سفن نالوا مزال اعرس یرللوا

 | یزاهلوق» لاجو لاج یتضرع نالوا یسامب یناق كسکر هو لالضا

 كنيهاش داب ی اباعرو ك نمراشادنرق ید موب لک .دنکو ا نموزوکو لاجاپ
 | زروهدیالاخدا هزهطواو هرلناخ ار مقواربج یتیاشوناوسنضرع لها
 | یزنک | كنهناتسا ناکسرد مزال هنیسم هشاب هرکصن دک د تک یصرع كنشک

 | هوکو كنوروب نم ناکسبولوا ییاصصا هقالعیلکو یوزج هلتمجررپ
 | جاقربیس هلوعم لاجزس | هقالعی نالوا هدنماقم یراکتمذح ولت رحا

 | ضرعو سفن ها هلامعو ناوعاو نارقا ترک وب لاعتلاهللادمح هب قش
 | كرهیدرد لاقحاقلوا هنژرونب روک لاعحب و نوبز هلب وب نوح هارو
 | عفنورض لرهدیک دهه ومضم لع عمل نم بولوا لعتسملاقو لیق ران
 | یاع كقلخ و لصاح دادهتسار هعفدلوا هدسان دق رف قاودو سفن

 | راجو قوسلهارنک ۱ هلغلوا لام نوساوا هج ورج ك هغلوا لئازیلفع
 | لوشراچنوژواو یلوشراع مصمالوا لزهدیا راض ساو تروشم هلب ژرب رب
 | فاسنصا نالوا منج هلوقم لاشاویجناخدو یک رب و یجیاغروب و
 | رثک مجو رفغ جرب دبرایدلبا فالتاو قافنا یسهلج كرهدیکو
 | نوکر هم هدننعط تیاکح یی راتینو تیاکش بوراو هب یلاعباب راختددانص
 | هیبرتوطبض نب رایقشا یس هشناطیرصکب ردهدعلوا تحاضف هعسروپ

 (رلنوشانا)



 لتق لا لا نامه نناوجم لا لا*وضالت ی نملواتشوا دعا عفالاو لاو رانا | ۱

 هسا هنب رلنزحو ناکد شاوب شاوپ و ترفن تروص زامظاوپدزرهدیا |
 هی هناکولم رونرپ روضح یرلکدلیا تردابم هكا هداما هناخهبجو |

 هدلهاله مسافو دیما هدقوس لهاتک | هدقدنلوا اهناو ضرع صیخحاب

 بویلوا ارس هبهناهاش تافتلا شباعوب نیم هنفیدلوا انعمرب یک افشلمأت |
 هلکلوروک یلوا افتکا هلعورف ریما هنب رظن عطق ندلوصا مظنت جا |
 باب هثلئدالب ولویناتسا هجبج وم نویاتهطخ نالوارودصفرش,دیابلوا |

 نوع ۶و تارق هدنر همخاوم هلع ډب راماما تالحم هل هدنرا همکح
 هدناق یتاشسلاع نامرف هللادق هک اع نالص» ینتروصررب كفن رش نما

 هزار اسو هیاغا دم یشابنانکس هرزواقملواتردابم هه داما نوح ا ظفح |

 ولفاجوا سان عاسعا هتروصوب و یدنلوا رادصافب رش ما اناطخ
 تندنسنرب رهراد هرومچروما بولوا ساوسوو شالت بجوم هشم لز
 هنسوفاغا بمعرد هلرب راکفا لاما هتکندنکهلوا راذیاب هللا هماع لوب

 كنلود هلبذاضختاتحار "هلبسو شب رانیععو طالتخاو رارقولوقو عمت
 هلتواخر کز ان تقو كر ها تباعر هننابسا كعا لیتو هداعا نیتاعباض |
 هل ریس صاعشساولزارا تانهناتسا ناکس,یراکدنداتلا هراحاو فالتا |

 رادک اوتجزبجوم هدنرلفحیرلترفنوهارکتسا ندراودنک هدیکه دیک
 یحهلوا هعدق نیناوق تفشم تاکترا ثعاب جم ردالاییع هکر هیعد ۱

 هنتر وص بییطتواضرایسان هلغلوا رادیدب هدندنعهعیقد هظحالم تایزا

 كنس هی هدنرلک دلا لتقوذخ | ییایقشا رفن دنح نوکلوا نامه هلر تین

 .«یرایسب) هلکیاراخ اافتخا جد ناصر ورارف هت رافرطیرلتالویزارب |
 یدلوا راکشا لدم كنلثم ( تسا هنذحاسمژا نادژد |
 (یلاعرحاتروص) ۱

 یساعا یرار را ؟ب مالعم هاکردو یشابنابکس لعفلاب ,ةنوایمه تاکر |

 هج نالوامهیلع تفالخ رقم هک مکح همد ماد د جالا نالوا ییکو

(۳ 



 | ءوجو كناطقو ناکس هیلبلاو تافالا نع ىلاسعت هللاا مناص هیبنطتطسف
 ] بچو م یب راتیهافرو نانیمط | كنقلخ هیعالسا كلام امو عئراتح ارو تمنا

 یراس هدابعو دالب راطفاو فارطا یشیاساوعارفهلب وب ینانندقلوا
 ۱ مدعو هناهاش ماعا نیع بصا ی رلتحارتساو نما كنسلاها ےظعا داوس

 كنیلاعت ق حو لهاج ناب ینباردویب و دنک عب نکا مهناهاش داب برام

 لاوماكهللادابع یراهلوقم لذاراو صا | لذاغ ندنسهاونو نموا

 | كنايقشاهلوقموا| ءاس هی راک دلباتراسج هضارعاكنهو نراخب راایشاو

 رده یرامد هرز وا یع رک ص * هللا ایل او: یحیی قلا اولتاعف#
 یسوشراحرصم هعفدوب هلبسح قلوارونا عرش قباطءی رلمادعاولتف و

 صاضاو لذاراریاسو یس هن اط لاج هدر ال ضب راسو کوا صیمختو
 هدرازاب وقاوساو تراغوبصغخیب راایشاولاوما كمال دامع یرلهلوعم

 هدرااح اهو هضرعت هنسهفاط ناو منا ضرع لها ندناراذکو تشک

 رانویو تراسح هذخاینرا دج هلبا هفاشا ارمقواربج نداناعرو مالسالها
 لمح هل هعن نایعنقار هغانااسمو ین ازم هر هناهاشءاضرو هنلاءاضر یاش ما

 نرم هب هنایغاب تاک رح قج ه حص دم السا لص وجو ی وا

 هجا بولسم هليا تننما مدع كهللا دابع عيج نالوا هاةعيدو ندر لك دلبا |
 | ربثک مچ هل رادخکو رابتخاو یسللاها فانصا یکیازوتوا ندنراقداوا
 | یلاعرما نالبرپ و امد قم واوکش ثبقرلوا ملکاا قفتم بولک هبلاعباب

 كنەروك ذمفانصاادعامندنرک دننااعدتسایب رادصانامرف هجوم زا
 هلکرب رعت دعطقر بک دابا دقت هح هعنسل جد ذس ی رلهدافا هلمج وود |

 هتسرماوا نالب رو هدرلم دهم و هيلا ماکحا:دن اب وبندکش دلو شکااجا زا

 ندیهانتفالخو یرادکلم مزال یسارجاكنب راضتعم هغ رشیاوتفو

 هم هیلع تلود و نو روم ندءاظع دادجایعاحوا یره: ءا هنعر دلوا

 همراذاحوا مد مایح ساسل دال هکمادام هل وا كنس درام تصع زا

 عضو هليا نونام قاطع فرش ع رشو قفاوم مالا باك ندغدقو |

 (نانلوا)



(too ( 

 ۱ تباث ETE تکرحو لع هل راناکراو لوب و نينا نانلوا

 رظم هلالجاوذرهق ةسواردیا دصق ءوسو بوقابهلیارظن ک کره هرلئوا
 | فلاح هناکراولوپ وریافم «ةینم نوناقو فن رش ع رشاماف نوشلوا |
 | ولقاجوا رانلوارساس هنابمنعو تایاکتراو هراشدا ج راخ ندلنالسع |

 | هليا باه هتساو لوبق هدمناجوا یک شک صرف یرهلوقموا راز دلکد
 ۱ | لوبق هدفاجوا یصاضتا لذارا هلوقموا ندناثب ولت مان كراقاخ وا |

 | لهاو نالواانش اردن لع كغاحواو ناب یربخب و هللا بواوا نالس غیا

 | ناديا باکترا قتایپنم نلبس قناکراو نیاو یناعاو نندو نالوا ضرع

 | فانصاویررابتخا قاجوا هلجب رانوسروک یی تندیااضتقا لعاب |
 ۱ هلا و ناطیاضو یرلندیا تیاجو تماقویجهننس تطاس سوما راشو |

| 

 | هلمجووب و مفت هلارق هدنرادمجاوم یینوعصعویام طخ وشا هب یلاها
 | كمللادابعو ناماو نماو یسلک ندنفح كلذارا افرعو انوئاقو افرش

 | یس هی د تربغلاعتمیادخ نوسنلوآتردابم هنسارحاردع واطمقحار

 | هنکرحج راخ ندنروماو هنازکتمزاعشفار ههالسایودیارادو خر یراثاوا

 مورتفک وش نویامه طخ ويد نوسابارېق هلعسارامق یرلندیا ت راد
 رکو نس ل رک نس هيلایموم یشابنانکس هکنس هلغاوا رودض زب نضر

 | لها مرالوق تارفن هلجاب و یراطباضو یرایشابهطواو یرااضاقاج و | راس
 ۱ هسا ضم ثقا دصو تناید نالوا هدرگتاذ تولوا دکلرب با ضرع

 ۱ تدوبعو نربغ ما رها هدعوباهزوغاو تااهز هکعو ناتقح

 | هلن وبیخد دعبایفو تق د هیابقشاو لذاراررض عهد ندنرارزوا هل ادابعهب

 | رلیغا ندا تراسح هکر ح رام همالا لوسر یاضزو ههالاءاضز

 ندهبجاو یسارجا یرهقبال تاښید ات اعرش هجبجوم + رش یاوتف
 هدقوسو نیک اک دتاصکاو فرح ناب زاو فاقصا هاب یدعا هلغلوا

 نامزو ناما اید تب راو هب رازز ها هنارویع لاحزد هساار واک مزال ۱



 فانصا نان اوارک ذ نوا یرللرونک لاو یل رفن ن ول رع چ ۳ |

 ضاوبشا بروتک ییب رلبحاص روسو راتخاو ینابتیکیو نی ںلادخک
 تعاشاو مت ی کک لک تتار فو حد د ,دنرا دمجاوم یعاشیلاع ۱

 راندا ذخا ییایقسا نالب رب و هغر یاوف هدنرلعح حورشم هچور و ۱

 تاب و ایا ید هدنرخاو رمطع همهاهاشداب مار ؟ او ماعنا هدایند ۱

 دسلا رولوا رد ا تکحرح ینالخ یلاعت هللاذاعمو ینب رلةحهلوا رفوا |
 مدع همانالادیس ترضح *هرمظم تعد رشو تفلاحم هب یرارما ۱

 قیرلع > هلو اراتفرک هعطع باغعو ملا با ذعهدنرخ او اد نوچ راتعواطم 1

 هئالصس هدک اع یتروصرب كم دلاع ما نوصءو نالعاو نیعلت ههلج |

 الاس تیفیک هدنباب قثلوا تکرحو لع هلیساضتقمو بجوم هلیادیق |
 دقشب هب هللا ضف تدیز فراع دجا هداز یاما اا: یسضاف لوبناتسا |
 قافتالاب هللا هیلایمومیانالوم دنس هلغلوا دیک ًانو هینت هلعاضلاعمحا |

 قوفحو تردف فرص هنسارجاوذافنا كءاشلاع مانوعصم ها, تکی ح |
 هرژ رادقمو تردابم هغ وامه یاضر لیصخم لا ارجا ییدوبجو تم |

 خروم هلیح رات لوالا عید طساواودد هدنابقفلوا تسناع,ندنفالخ ۱

 هجور و نم رد هدنسهمجاوم هلج هدنسوبقاغا للاع ما نالوا رداص ۱

 تبن هلذارا بید ان ناکسو ناطباض هلغملوا تعاشا +یلاهاو هعاررحم |
 یماج یرجأتسم ماج لو هدرادکسا هدنرو هزوزدنچ هيلع ءانب رای دلیا |
 هری دکنو د دهن یوق ر هلسلط سورغكببولک ایتشارفنترد هظفاح |

 | هلکعا ادنوید یدلک نامرف نوک یکنود یفوب د تما یجدلوا ارج

 | تودریکس ناه هلباهمزاقو هطااب و كنك دو هب وص یلاها ندا عاما

 | هناتسوب رب هدلعنواو رارف هتتمسیرازاپ تا یسکیاو لق بقعرد یسکنا |
 | ید قبر هداروا هدنرلک دلبا رادتا هکنج هلیلاعا هجبطو كنفت بوریک |

 | هدسب میلست هتفالوقرادکسا هلیاذخا ایحینب ربو لنق بوروا یاها هلکنفت |
 | لر ەي روسناشکر ب ناشک بوقاطرلس! نوح ار مشت ورق هنیراقادالرللوتعم |

 ( هلکسا )



) ۳۰۷ ( 

 | یزلواو رلیدلبارارشا راس تربح لکا عضو بوزوتک دتنادیههاکسا |

 ۱ .قللوق هدنسهحرد مولعمان یاگوتایحتدعرب یش( ند هه دل صو بر |

 | هدروخاهدلا ید دراوە ویقو را رها هتسوقاغاوشرف هدعب ؤا ه دک ا |

 | ارجآ یب یهاشداپ نامرف رکح هلاواراینت همدع ةنانهسبح نولرغوپ ||
 رلب دانا زامظاو ۱

 ۱ ( هقرفتم تاعوقو زص ) ۱

 | ماش ماسال خش نارا ریفسنالوادراو هت دقعهدناتاوارخالاعس رام

 | هدنوبامش یودرا ینوکی یش! ن وا رود رم ءامو یدلواقالم هلرتارض:- |
 هدنکنج هرتساس ناسا فااس نوالوا لزرع تم "واخر یساغایرصکب |

 ینلاغا یزصکب انا یسادنک لوق نالوا عا تعبس یرغعو تمدخ ۱

 ۱ عم كنم راهتسوا مذرهکس هدامظع عفو امدعمو یدیاوا لعن هش دنسه ۱

 یریذنویآر بحاص لس هتتف داراب هدع. «ارود مدقا ندناو یرتدعو ۱

 *هدرکیس هلرغعت یتاغاراغا نازاد-ب واوا نامدود *لوتسم هلغلوا

 | ندنوناسش یودرا هع دعم ندنود كاغالیلخ نا "وا نان دیک ادرسدت |

 ۱ .ینوکی جرکس نوا تموقرم هام یز هطروا یر کی یی دارا ده تول ۱

 یرلترضحاوز نافرف هاشدمش ین رلجورخ هلایالا هتسار هک اشایدواد |

lle۱ اتو هسک ج وا هتساقا و دراو دسک شف هتساما راغا توروب  

 | ندنجورخ ك رکسءوب و راب ڈرو ااطع شک مهدح لع هلاطناض |
 | لاها یشانندنساغوغ راذکسا ندیاتفسیرکد ابن رقمدقع نوکرب

 | تودا تسعج ایقشا هح فاو نوعا نوا دعو ضرغ یارخاهراذکسا |

 رلبدههدیا تراسح هطیخرامظا هلکشا نکر حقافتا قات کب نلاهانکل |

 مهلذش نم هرضبال لا مھم ةف ثما یا ندلازیال) مالسلاهزلغ لاق |
 یزاب ما فال هاگن , وهاک كر هلوموت لا رخ اأ قحممفلاخ نمالو |

 یهللاداسع هلناراتتخا هزایغطو یییقسروب یرادنامج یانضزرباةفو

 كت راترضح E ا مرک تالو هاش هدنزلفح هل برش ی رارضا
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 | هراص: | یلوامود لک ی راثا یزلماجما ت دادس مالک (ییبل عمرفطال ) ۱
 | ۴ شد وخ دنا دز شنا هکر ه )(رغش) ردهدقلوا راکشاو هدهاشم |

 یللاع شوش د وخ لب« بارخ دوج هکناو# دهد داب نارکید ناخ

 (دهد داسق ]

 ( راسلدت ضعب و نویامهیودرایارب رک اسعضعب تابیترت )
 هدا ندرلاص مقاو هدننلاا شع رح نوعا نودا یودرا یاتشم |

 | بب رساو قوس هلزدیعم نبات و Ls رفت زویشد یراوسو |

 . دیهاو راذعا ضعب هرکصن ددلوا رداص فرش ما هدتا قوا

 یرفنزوشب نا كوا رک ذ د هسا شم وا عدقت مالعا هل درس

 تردا بم هحارخااعب رس هلیعم غ وشابردتقم یرلوا هحلسالا مات |

 ۱ تربغو مادقا قافنالا هلسراو قوس هوا +۵ یود زا هلا ګو ۱

 دنکل  هوجوونایعاو هیاونو ماکح مقاو هدهموق متلانا نور لالا |
 | عقاو هدنغاجس دیجو رادصا یلاعحا هدرخالاعیز طساوا ابا طخ

 قوس هب هنراو هلغ وشاب ردتعمو بانر رکع رفن ز ويشل ند راضق

 ۱ دعبحوم فرش ما نالوا رداص هدناسل وا ًامدقم ق وا بارتسو

 | دنسدصح یراضق شکرت قل كنهروک ذم یک اسع نکنا ند همزال
 | كرفت ترد زویجوا زوصقو زارفایرادقلوا لر هلبنید یدلبا تباصا
 كنسادعامهلر زار اود افا ندی دناوا لاسراوقوس هلغویشابیر زود کا

 هد هسا شلواراعشاو حج رد هدمالعا نالوادراو یصوصخ ی وْفع

 | لوا نوکرب هلجارخا الج اعو اهب سس كرکسع نالفورک هداتسرف زارمغ |

 | هاولو هاغا لع جش یلسم یعاجس دیج نوخسل ر دشا هنوبامهیودرآ

 | یلاعنامرفهدموق ی . راناباطخ هراسو هنماکح كرااضق عقاو هدروب نه |
 ۱ فرش لی یدناوارابچا هت 0 تن هل ابداو ایم |



(۳۹7) 

 رکسحرفن زوب یک هطسالاماترداق هب رو برحواناوتو هدب زکه لبطرش |[
 هی هنیفس ند هلکسانالوا بسانم هلر حارخا ای رس هلغوبشاب و بدتر ||
 هنتیعم اشاب نیز زو یرکسعرس یلاوطواو یظفاحم هاناالاح هلناکرا ||

 راص>هرقو یلصح كناح نوع رام لا تردابع هکلنا برسنو ۳ ۱

 روب ره ءاولو هیاغانایلس هداز راد هنب رخ یشابیوق یسهدوب و فرش
 یدو لاسرا یلاعرمما هدروک ذم خب رات ئن اباطخ هراسو هنباوو ماکح |

 هلغوبش اب هب هانا دن اباک راه هقس ندنس هاکسا نوسماصند هعل را ءاضق

 نالا لا نکشهلوایخد لاععتشا تاعق دلا نونلوا بتترترکسع رفت زویکنا

 مدقم هقیقدرب روك ذمرکسعو یکی دا رورورخر راد هش زاحارخا

 طوتم هنمادقا كناغا نایلس یشان ییوہق هداژراد هنب رخ یلاسرا همانا

 ارصقو ارصح یلاسرا هبهبانا لاح یا یلع كموق نم رکسع تولوا

 دیلاراشم یلظفاح هیانا اعد رس واما هلنابیودبا بواطم ندہلا یوم |

 هتنات دعا را ءاضفو ههداز راد هن رخ هيلا یوم هدا كالا لاسرا هنتیعم

 فب رش صا هدروک دمع رات دانم لاتا ااطخ هراس هنسهد و وو

 یاح هدازیسومیماح نک اس هدنساضف یل دنص یدنلوالایساو رادصا |

 سقتلاب هلماعصتسا رکسع رغنزود هلنا یییدلوا ندنورت باک ا نطصم |

 باعا كلذك یلبغوا یلهقرح نك اس هدنساضق ییفدنص هننوتکزخ |

 یدراو تک رح سفللا هلام تتسارع رفن یللا هلا ینیدلواندنورت

 یهود رترحم هيلع اوا هدزوب نم رات نو رلللا ته رع هنول اس۵ ۱

 رفن زویکنا لاب ییدلوا ندنورت تراک رع لغوا نمود. یسهدوب و, |
 هلنیاصصتسا رفن زویکیا كلذکد جشیسهدوب و ول نیم و هایانصتسارکلع |

 رهشونو هلباعصتس| رکسع رقنزویکناتلذک لیعینایعا یساضفغودناو |

 تنارح ساب هل ماعصهتسا رکسع رفنزوکنا ید دشارربم یسهدود و ۱

 ج رات نوه رللبا تعراسم هلوصو هلوداه یودرا ها عب سم سو



 هقشپ هدعوقيح |
 | نیسح جاطا هدازنانعهرقیسامیناصس ناخورا صو ییصحنیدیاالاح |

 ندنفرط هججو ٭ یاعرما نالوارداص ندنفرط نوبامه یودرا فا
 رفت كس یکااعج هکر فن كب ندندناج اغارعیباح یسهدول و هعرب وكب ۱

 هنونامش یودراو تک رحصعنلاب هلا کصتسا رک اضعانتعمورارب و دیک ۱
۱ 

 رومأم ندنناجاغارع یجاح یم هدو وهعر و هعشب نویسم | تعراسم | ۱
 ن وسا لاسرا هلی هم هيلا یوم یشابیوبف یر ک عر فن كہ ین دلو ا یار خ
 یکساو لاس را هن رش ساوا هدروب زه رات یواح ین رللاعحتسا هعشب

 زویکنا هلا یفیدلوا ندنورت باک ا دجاتلذک نک اس هدنساضق رهش
 ا تع رع هنوئام یودراو تکر ح هلیاحش ٥او بار ركسع رفث

 یدنلوا لابساورپ رک اع محا هدررح ج را هنب ی واح نب رومأم
 ( اعمار ودصو هن موکرد لالتخاع وقو )

 ییرکب یس هعطاقم هلی وک ناثلوا هراداو طض ندنناج هرماع هناخ رض

 دوخ یشابیجو ق یک, یلقج داقوناب وسع هن رل هنس شبیمرکی و ترد
 دفطاقم هرز وآن: زوم ام یاضتم ها یوم ءا هند دلوا شالوا هلاحا هباقا
 قنطصم یباح ۍانیعا یلج خا نکنا ردیا هراداو طبض ییهروک ذم

 لر عجب تارمشح يا طزبهنیرلشاب هلی هلبشادنرق كنیم یل وکصاخ |
 نالوا رخ ده ادعام ندنکن دلن اارخاندهرون راه داخو یا ی وع

 ایفا یدیشر د وڅ ن د ولرو شالا تخورفو بص رباخذ هلن
 رع یکاا مانرع یباحو شاسکب ییاح لف هتعمو نینتتعلو تصا

 یتبدلوا شر دا نیطوت هد هنج وک هل دا زود جاقرب یرلبشاسک و لب
 سس ی سس یاس تو سو یو سا توس سو سو واسه سو توس و سس سس حس

 | ینابیوبق نامرفالب هلمجووب تاميلاییومناسعا هلو ای رابخالاب
 | ینآ رج هطنضلوضفیناو هلوخد هبهرود هم هعطاقم هللاد رط بتلا یوم

۱ 

 | یییدلوارسم ام * ءاتنبا هی دلوا هناورمسخ عبن تادعم عیطریاغم و هناهاش: | | یاضو "ینانمیتراشج هنساوا راسخلویح *هدزاب هجو كايعر یارتفو



۱۳۱ ( 

 | تلج هنفرط نب راهدا.نالوا هددنسوک لا دفک ندهنایغاب تاکرح |
 . یضو وال ضرعتو لخد هنصوصخ یدوعق كلا یوم یشابیجوبقو

 هلا یوم نایعا نوجا باس هدنرطاخیزپ وجت هلسایق هیهراستاقوا
 یومف قردنلوا هیاکح هیلع محاوا نانلوا رب رحم هدرزوالاب و هع نسل ایاطخ

 تردابم هلوخد هەن وک هرزوا تب روم ام یاضتتم یخ د هيلا یوم یشا

 نالوا هد ون وک ی ج شا چ را دای طنض ی هروککذم همطایشمو

 ترهغو مادقا قاضتالاب هلا تکلم لاها دن دعبتو درط کلا ریذج

 یجوبق قر هنلوا هیاکح لماوا نالواهد الا و هقشب دهملایموم نوعسملیا

 نالوا هد هنج د وک ر هديا تعباتم هارو را هدلاحره كلا وم یشاب
 یسیندت و رسک كن هعطاق» لامو هبهدلب نیمأت هلر درط قافنالابیتارمذح

 هان هنج وک نوحرلابا تقد هنسماباک هعوقو تلاح رولوا بحوم

 رادصا هبلع ماوا هدرخالاعب ر هاهرخاواهقشب اباطخ هتکلع هوجوو

 یدنلوا

 (اشابلیلخ یلهصاشوف تدوعوادعا رویاط تکرخ )

 ابیرقن تودبا.لوق جوا یتزک اسع نعسد هدنطساوا یلوالایداچ هام

 رادعلواهش وهنرزوایرازابییغوایماحیلوقرب ترابعندرقن كيدي نوا

 هل.ایکسناخ ی یک و لاش نمدلف د یلوق ے سج و هتفرط قچ اب و هنرا و یل وقرب
 نویامهیودرا ه دنع هرک ضن دک دلبا طیلاست رکسع ھا ادرپ هنن رزوا هزنتسلس
 ةع اش وق نالوا هدنس هظفاحم قاب هد اشا وب و یدایا تکرح هندئاج
 | "هلماعم هزاهابش یاضرفالخ هنسهلباغولب رص لصالاف اشابلیلخ رتزو

 | اهیفرمانما هب رق كلهننااندرا اذاو # بولوایداب وشعاب یر هنارادغ
 | یرلقاتع دارغلب نالوا یر ربطم # با ذعلا مناع قع امفاوتسف

 دعفدوب و رادمانرب ز ورپ هدننبب هب رکسعفونص ضعءب بولوا ندنسهیش,

۱ 
۱ 

۱ 
| 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 | راع هتسارخو ظفح یی اوج وا هلعمجم رکسع هلی هستیم ید

 دا داسفاو.كب رک فرط فرا ی هد ماا شل وا رادرمس



(tA) 

 هبهب رکسع فناوط ورد دمر یشان ندرابتعالابحاو نیناوق نادقف

 هدانئاوب هس رارقو تابتمدعو راک رسدایقنا كرت نالوا راوشعو تداع

 هلازاشم یک دتا تع رعو دصق هرس قطا لوقر كن رکاسع د

 ناصقنو هفولع کارم بقعرد هدقدلوا راکشاو خ ومس هت رک اسف

 لادحوكنحالب هدنرومظ كندا هاهنا ویو رادتنا هثساغوغ تاشیعت

 كشاب هناتسم زولک ) هلغلاق رادافقوراب یبهیلاراشم بولوا رامراتیزنک |
 نویامه یودراراعنان لر ةد الاخ تسح ییعارصم (هرکصن دناما هر دم

 یدلمارابتخا تدوعاهنو كن هئفرط

 تاعوقو ضعب رک ذو هنراو بنا وانتو هناتساب اشاب ورسخ دورو )

 (هواس
 ندتلصخ تو ر هاش داب نیانع ضحام دعم هرزوا کی دنا تفسیرکذ

 5 :اذح و نالوا ییصنم قرلوا هناهاش تداعر رطع هل. دصم لند |

  تصحر هندوع هنفرط یلوطانا هدننعص یحاعسارادعمرب هدنغا ڪس ۱

 قوشزارا هنودامش رقس ارارک:اشاب ورمدخ دڅ ريزو نالت روس هنس

 یلاتجن دام وفا هل نارذ مت هلك وا شارو روم ءان هتتعرع

 هدنراوج راد کسا هلبازک نع هدب زکر فن ك قلا هدننوکی عمرک كنيلوالا
 دنیا ارگ اشایدواد و !Rg ترس یس از اشابار دیحزور دنح

 یفرہڈلارھا فرط ہر کضذ دق دلوا یتالم ملا اشا ماتم اق هلکطبا رذک

 عیفرت قاق ا دیاپ هلیناسحا نر زد بسا سآررب ههیلاراشم ندی راد رهش
 نیت یی رومأم هفرطاوا هلتعلخ یکلرکسعرس هنراو هدعب و نيب زتو

 | رب ره ادزویشب «دنت قاریبنوا نوګالاسرا هیهراو هنب ویدلرویب |

 ودراورپ رګ رفنزویشب كب رفس یارب ورندندمرب ید ندمواع هیلطو |
 ورسح هیلاراشم هدنرو ره ور دنحو ی دنلفریس هدرلنوک وب هتفرط | 0

 | بت رفت تببچوا اشاب مهاربا ندمارک ناربمربم یسادنهک تكناشاپ ||
 هزکصن دک د لیا دوعقو تحارتسا نوک کیاربو دورو هیهاعا هلبار کیه ۱



(۱۳۹۳) 

 | هننیعم هيلا یوم یرایهانس ماوس زفن كنم نالوا هناتسا دراو هداناوج |

 | ناقع هرقو یدنلوا كي رکو قوس هنفرط هنراو قر هلاوا قبفرتو هوالع
 هدناواوبیخد هدنونامه یودرا نکنارومأم هیهراو هللارکسع رفت كي

 نالوا هدقلوا لاشرا نب زدی هنفرط هنراوو هنساضتقا لرکاسع ترک

 ودرا ب رومأم كموق رم نابعاییبمهنسافوو تافک ةفرطوا رک اسع
 هللا ءاظع دیس هداژیدنفا دعسا بسا مالسالاحشویدنلوالب وع هنو رط

 اهدتشالاب هلسس رایفک ترفت هتساصق قلنا زق نالوا یسافنم یدنفا

 هروم الا وی داوا اعم لب دبتهزاصطزوک نالوایعل هب را هنف رطیلوطانا

 هنو دامه رفس و الث م قداس هنس كناشاب یلو هداز اش اب لع یلئلد همت ئسلاو

 هدش رفینادیمافو یدلوا تداعسردلصاو یس هعافرعشم یک رع قوش

 هر راح هيګز ندیالتق هلاروطاس یسهدیسنالوا هلماح قابا ی لاه هلاخرب

 رکید ندیالنف سهدیس كلذکه دنراوج هنا وط هدنر ورم زوردنحو |

 رلب دنل وا باص هی راج هیجلز
 هنراو هعلق +رصاحو دارغرارهو یرازاب ییغوایباحءالبتسا یخدورو)
 (٩۳ E gy 27 ۴ ۹ ۸ ۶۰ ۶ 5 و

 یریک یاز وش ید 3 یکسان توتکمو مرک ارادرمم هکاو نداو

 دا

 0 تا
 رک ادع شوک یعنوا زود ن هام هدنیهع زوباط تک ر حت روک دم ةَ ورب

 هلل ادورو هر هناتسا امدقم هک محش باک را نالوا هدنرلتعمو راتفرک ییاشات

 دوعص هرلّیسنرک هدعهاوج هدعلاراواو دوعد هدنراالتف یرصکب تدهرب

 هداریک واورو یر کشش هح رک هننایغطو درلغ كنا دعا ر دقاهر دش هلرب

 مش هنسود رظذ مطق ندراتود نکل تولوا نرد نناوق تبار مدع

 یوکتک ان وک یترصن دام هلغلوا شلک هلتراشا ندنفرط نطاب یدنفا
 | هدنرلداو لکد مزال مادقا قوح هلن وا ندنهن دلوا یک شمروتک دنا ۱

 ees Te > تر تر mc Ra a ات ام رخ تب تاک am. aan A و کر تک A تا a mao na وک د د تن اه تو ٠ کہ کا



 | هنفارظا یسسرک ال ماوه دشنامیخد ماوع یک یرایکسوپ لفانصا
 ۱ هش رو رب هدلاراوززدیا ماهواو تالایخعاساناحو لدزا بودي ماقا

 | دسلوا رکا ردمکلا لع نیم ییودق هتسوډو ردمدا كرات یدنفا حش

 | هلا تسوي زب نکلان هدنس هقواو نجا یاب هدفغوص دیدسش هبنروپ
 ۱ ید سس یا اقرا تایم كف )ییرود لير لی ر هل وپقالبجرچ
 | طلغعو رهدیک یدیارربد:یردیا قیذاون بجوم الب هی ودنک هنفالخب

 ۱ قزهلوا یرلمارک او تب٥ مطم لماس الاش لاسغا ماسمق جو

 | هاوخ نو هاوخ خاد یراکررباسهرکصن دک لبا ماعاو لاکا ی یسولاس ویش
 هاو دلوک ندارک و ارزو صعب بودیک هتف رطو دارا هدعب قر ةيعلخ

 | تامارک هنوک هنهادم ید هدنا تور اوندنفرطاشاب راکر | قر هلا هگوبو

 | هدکعا راک و رافص لاومارح كرەدا نازغکبس ؛ناهذا لاغشا هلناهذاک
 | راتسترضح یایلواریدکن رمطم ید سالف حس مان ساب قجا نالوا

 ۱ یدالا جالعهقشع ض رم كل هسل) هدنفح هلغلواراحود هسا دیفتولوا

 | یدلواراکشا یسوبش( جانب و هدزا شورف تامارک عیشیا## جه
 | كتماغا نکچتآ لستم بولوا ندنسلکرا یلوطانا ییصا روب نرم مش
 | هدنرومظ اشاب یضاق نکا فورعم هلک دا ماما رواکو ید هل دب
 | هرکصهلتخایس هدناتس رعورارقهداتدمر ولیخد هنعاخوا لیلدو رارف

 | ندنراب ریشم یی دلو فوصوم هلیناونع كلش بولک هلا بب رغ تفایق
 | نحنا لاانغجر × یدیشلوا رابخهتسالاب عوعس ندرهسک ملکلا قووم
 السا یدارغزال ادعا رکش) هدنرگس,:نوا تكموق رم هام هدبعي ٭ هيف

 ۱ یس هعلق هنراوو التمم هب یراتف رک زادک. | د داغا یرورسیچیهخرحو

 | مزک ارادرس یکسناقیلبکو لاش  داف .هدلالخ یکی دلبا ارنجا هی همصاخح

 | قفو هلیلاسرا تار ره یواحیتاداتظلغ تاک هنارانانو هنارورغم هنفرط

 | یسهداراویآ ر كنول هیسو رولاعحتساو فرلکن هی هلاصم هرژوایدارج |
 ۱ راوج هدلاح ین دلواداداضر ید هعف دود هناععتلود ملص هجوم



(re ( 

 | كرهدیا لاقم ضعب هدنرلموهضم مرهدنا لص دفع هدازوا بولک هی هلاتسا |
 | ەس همزال یراکتساوم دعاوقوللم قوقحو یرادکلم نیناوقوربند هوا |

 هتناسنا هعهاح تهح هنناونعو هناذ قافعساو هنناشوردق كن . رب وب |

 ۱ هد هوه للمو ماوقاو دف رظ لود هود نالک هدا اعا رح اعاد ارطن |

 | هلماعم بب رغ دعباورود ندنداعو روط نانلوا تب ورو هب خت موی لک |
 | كموق اه بو اوا لاس را هیاق داق فرط هلغاو اش کارا ظادهشح و |

 | عالطا هناربرحت موضع ضرملادءب و لصاو هنداعسرد یتوک یچعهرکب ۱
 ۱ رس هی هیهالسا یاض ,تاهعرج یم داموب دعب نمهدق دلو | لص اح هزاهاش

 ۱ ریحام هصوصخ ود یریغ لر هدناتافغ هدرب عفرندسان هدد هلتعاشاو

 یتشذلوا تمذ ةضب رف قافتالار همالسا لها عیج كلا تريغو ىس

 | تمصم یاضن2» مالا سفت ق تردابم هميم فتو عاما فنيل سه د ابع ةماع

 | قاتلا تقو بحاسص ران مش ترضح باصیآروب هک اقح کودیا

 | اوبا هلرب تعباتم هکسنم تداعس تالسم ةروشلا لرت عم باوص ال یشان |
 | هلبا هیمکح ربیادتو هند تربغو قوا تر وشها یموع هدنفبرشعماج |

 ۱ یزاسبچ نویامه طخ هدنابقملوب یسهراح ید نا هنکشم نمتصم هوب |

 ۱ ین یعرکب كر وب نع هام یسادرف هل وا رودص هک شڪ تنیرز ۱

 | یمضع تیعج نوسجما یربک یاروش هدروک ذم فیرش عماج یتوک |

 یدنلوارابخ او هعاشا هی هلج فرطفرطنوکلوا نامهینج هنلوا |
 ( نودامشطخ نروص) ۱

 | یااعو مارک رودصو ماقم قو مالسالاجش ولتحاعم مانلایفم هک س |
 | نيدو E ناراتخاو لاجر عاجوا یدب و ملود لاجرو ماظع |

 | عرکت هلمهاکولم مالس یماللسسا لها هلی نالوا هدمالسلا هیلع ذج |

 هدغ و ا یودرا هعفد وا هکنوسلوا:؟دوزامناند مواعم هرکصذادک د لنا ۱

 | ند ءادعا ه دنمومفم تارن منو ت اصمت ندبا د ورو ابقاعتم زير ۱

 | بولک هن رژوا هنراو یلوقرب هرکص ندک دلبا البتساو موج هنجرازاپ |



NTEتی زماان ند  RNندنقرتوط لوقهقشب و  

 تسوح یاب هلاطا هب هیناعع لالاع هتفر هتفر تولوا شک هدارغرارھ

 كلبا هرصاحم یمنوباه یودرا قکر ح كراس کاخ رافکو هدکا |

 كا تسکش یالسا هض دو ارجا یتنایخ نالوا هدنریک هلمحووب و |

 دادجا كرهرب و دیش بوکج مد هدنلوپنیدو راکرد جد دلوا هدنسهیعاد |

 یکلام هجتوب یکی دابا كني رادالوا مالسانرد نالوا هدننیعم ماظع |

 یی وکر وقعسورو هءاس ردراکشا یی دلوا هدنس,دساف تین كالا عزن |
 زدهدکلک هزورب راسک اخرافک هتفر هتفر براق ,دنسد ءارو یردعاق ۱

 کلا و ماظعفالساردیا لمحت هجا هرلنود دید د ترمضو دیه السا تیچ ۱

 راشعاو تویعارصح هن رلذوب ۵ سفن قیئالصاح راهسلا شعار ۱

 ندناداسحو ار یتبهرباس نالوصحو هع لس ۵. نحو قناموسر و

 رانه طوف بوروب تانعو نانا لمحو ق هنسارزوو هنا زالو

 قرهلوا عناق هنبرفک ذ كثب رلیها» مساو كم السلا هبلع دم مات هدافاعو

asهر وهن تدل  aهد هرم السا کالا وشاردزلنابا رودع» قرص  

 كمردتا هماقا سوقات یا دص ۵ رب تولوا عطعنم ید نادا یادن

 * ءدارا كلاع و هناوا ها B4 هزکر ب ییرسود هرلنالوا یس هیلبد تربع

 ند ەر یحاوم كرالودو دعطاقم و راعو تیماخز هلا یییدلوا هدرافک

 ناذا نکناردا یتساعدا تیدودعم ندمالسا لها "هلج زواب رب و رولا
 تقو هلتراف> موب لکی اجا كلوب زو لوا یضار دعا هعاطقنا كد

 نایدص در د العا ید لا: اد ناح هدناوب ند ی دعم هانم روک

 تولوا نادرکرسو لرفس بولوارود:ندنرانطو نمرلشادنرقو ناوسنو
 هدیلی مور یاعت هل دنا رر نوط هزغوک دنرازب نکما لز دیا نیناو ها هزل لب

 رویلک جوق ج وف ید نادي لوطاارډزاو رهرکسعةکمر و باو هلارق ید

 یس هعلاطم مرهدیا مادقا دردرناس داو هو هزومارب ره ورب: د غورا سولح

 تقو هنا هب ههز ال زوما روليغود هذغاک بودنالاغشا ی روما هلج

 ( بویلاق )



 لها ناتوط مث یا م هنسا تناطب و تحارو باوخ هلب وی ندنوب بویلاق

 نالوا نیع ضورف هیهلجمروشلاچ هدنرخوا نيم نبدا هلمراشادنرق ناما |
 هيلع یلاسعت هلا یلص مرک الوسر تبناحور مرضاح هنکرح هل تین ازغ

 دن سس# انما کک تالانهفانا* نیرمصانلارمخ باتجولسوت هرم دنفا لسو !

 یلاعت هللا ءاش نا هنتمرح تداعس ءاولر کیدلی )الا دنس هیاس بودیا رهظع
 دادما هادا مج ن دحوم ةموح مهتما مالک هضالخ ردي دالوم

 مویامه تکر ج هلیایوبن فیس لس بولوا رومأمهلیادابقن | ءیمالایلواو
 ناخد ناطاس جافمنلود لاحرو وا وایدب و مالع ۱:الع ردمصم

 یقافنو رادعاو تروُسم ساحمدهع هدنش رس عهاج ك ران سوح یزاغ |

 (نعومراشتسلا ) هیهرک اذمیلاعت هلة س> قرهلو|یزاع: ندتکر حیا |
 بورپ وهشاپ شاپ مدلبا روم هیهرواشم بواب نیا یزک هلجچ هجاولدم

 هزا> و مایح نالوا ند هب رس تامعهو نوسالوا هظحالم یقرطره |

 نکسعو راخذو هجا نالوا یہلچ فوقوم كن هل-ج و باودو بوطو ۱

 ضرع دغ ام اچ روضح ,یساضتقا بوئلوا هعلایطم یراصوصخ |

 هدنک و صنوسلیوس ی هیریش روما ندیاروطخ نب رطاخ سکر هنوسنل وا |
 مک فرط رخ بویلپ وس یرغوط نوسلاق كجهید یدیا مزال هلب وش
 یرلک دلبا بوصت كن هلج ره وار دک و زااوا لوخ دم هدعامز رلنایعا

 | نیعاماارم-یانج نوسمل وا توف توو رول واب وصت یخدهدم هناک وام دزب
 تاود نالوا هللا دع نم دیو بویلبا لبدبت هتلاح نسح یرالوجا

 ناهاوخرمخو نیاسرلا ديس دهرح نیما هانا رفظ مو ,روصمم ىد ناعع

 سهن * رانودبلوا مرکمو زپرع نولوا عا یرازوب هدنامج ییا كنود
 ةد وم رف یاضتقم هکنوج قوتا هللا نمو * بی رق محفو هلان

 ءا عو ماشاقو مالسالا حش هدموق رم موی هل موش ز نودي رف هاش(" |

 حوتفلاویافب سش عماج نانایس» رغ ج راسو ناراکمس هلطاب و تاود |
 تارب رخ ابا هل عمجم با بلا یلا بارم انم هدنمرج ناخ دمج ناطاس
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 | 5 هدنسهمجاوم هلجب کسناق بوتکم هجرت هدعب و یعرک ارادرس |
 ۱ یرلءومعم قرهنلوا تّارف هللا دنلب نوص هدند یدنفا تاکلا نو ۱

 نانلوانای هد ولسا یراغلب بوتکمنورد هدقدنلوا نالعا هیانداوالعا ۱

 ید هسا یدلک نارکو راوشد تناغب هسلراضح ناکناشات فیلاکن ۱

 هلکع روک یک هدسهجرد ناکعالا ءدعتمواعمو تشلاشتروص ارهاط |

 نکیشناوا ترو دکو رکف رضقرفتسو تربح و توکس بیج رس شکره |
 دیماولدم ینیرش تیدح (ةيح لتقب ولو عاجشلا لجرابح هللانا ) |
 تافللا مدع همصح ةطااغم یراتریضح ماداویلاعت ها هديا مالسا هاشدان |

 تدالحتروص]ژارا هه هاضتةم ی اشکر ونک هل لس تصاخ هلسخرو

 دادجا یونا و تتفاوم هتسهنرح یش ( رفظربصنم )بوروی تعا“ و
 تي هتع رعو تکارج هن رل وامه رقس تاذلاد هلر تعباتم هن راماسظع

 نواه طح سم ی راف دروب یھ هوطس فس لس هند ءادعاو

 تعاشاو مافا ینوهشمتک وش نوعضمو تئارقو جفاذ دعب نو وتف
 ات بواوا نانامت یرس ( مک و لم لولسیبعساسلا) هدنآ یییدئلوا

 ناهج عدار ملقا یاس دنام تجومر هلا یهاش داب لاک ا تلق لاخ

 شورغ. لاعر د نعاحهو ترغ لیحو ییبسطهدیناهعرکسع نالوا یناکس
 هدام دینچ هاشدان تمدخو تلود و ندر وغا هلرب تکرحو

 قیفعلا لع هکعا تردقو ۳ فرص ردو هيدا 3 ناحو شان

 نانخا دابم .( تب ) یدلنا تبث سکره نام قر هلو قافلا تهسکی
 یس هعبن عیم* ع ویتماریز (یهشنهاشرفدوب ناشب زک #4 یهتناریلدزا
 رر درج یدل میدی هاب یا ییکحو میبد

 بلاغلا لک ییعبلاغلاهادساایلوا مدا ترضح هنکو دنا تاصخ حودعرب |

 رافکلا یلعءا دشا* ك راترضح همجوهامرک ىضنرلا ىلع انجام ایف ۱

 یراقدروسانا دنساطع تداعس یانعم ی“ هع رک هڪ دم % ماب ءاچز

 (یظد) رد اهتبات را مم یی دلوا ناک دنسرب یتدیرلاوت>ا تمارک مظذوب

(I) 

masse _ - ِبی سس اس و تب تست سس  



 ۲ (9یب یار

 | تیقالاذانرف##بس>وذ هةوط-وذ نذهم# بلطاادبعناو ىلعالا)
 ۱ كلذك تيل هرفسالوا یدعا (برکلاو انانلا قاب نقلب نم # بها مانرق ۱

 ۱ هرکصت دیو تلودورع یاعد بولوا تیعچ دارا لج نوصتسم ۱

 | دیحابم رادقمرب قد راد همزاولو تام تشمت اناث تنطلس یالکو |

 | هنفرطنوبامهیودرانوک ی ستریاو رب دلا تیعج هلن هدعب و تروشمو

 ۱ یاراقاغناو یرک یاروش هصالخو یاورنامرف هاش لس :داخاح * دارا

۱ 
۱ 
 أ

 تعراسم هنلاسرا تارب رگ نیم یتا دیک یرللبا تنانعمو تربغ زارباوا |
 | باعا هل رش هع رش هاو ناعم ی هناهاش تع نع ههو رګ كللا عو

 هممض» تام نکماامهو توعد هتداسس ءاول ت تا دو ترمغ |
 | یرللواهداما هدشک و ش ءاولذناس هلففل وات رھا وچ تم اک وام ی د زا

 | تردا مس اخ ید یی ال ادا میدقزا

 | ی دلوا یداب هرفس داذتما حد تدمر صوصخوب هچ رکر لبد لبا
 | لیدعتوح رج ییدقاس زا دکتفاط فیلاکت هرکص یلاعت هدمح هد هسا |
 | یدوم ید هثسلوا بب رق هلادتعا هدو كلها ص طورش هلر |

 | نیشدزدوشن شکلم# تشیدوب ندو كالع هکهاش)(یعاب ر) یدلوا

 ۱ رم ہک نادوئدم مح # دسر رسک وا كلع رک ۱ نعدزا *# هان عام ۱

 قوسو اشاب ین روس لاععتسا انا لوا روخارمم اذملف ( هاک ان شعقب

 رابج ىزا دک وبق ضب و نوجا امزادروئرک اسع فونص ك رکو

 نایاب ذلاعع نوح ارساو قوس ینادناخو نا سعافارشا راسو هداژ

 | ارس هترداونیبعت هلعو رام هرعت یییارساشای د ووا دو راب دنلقروأم

 | ىدنوا نیب نونامه تکرح هفرطلوا هللا بصن انن نیفآ ید ةت رعت
 | تالح لا ها :ددجاسمو مماوج ناک هدنسلاوحو لوبناتاو ||

 هرفس تزدق باها هلطاب هرژوا قغاوا تارق یتروصررب هدنزههججاوم |
 | ولاجب هنارغ یبهیرفس مزاول تفرح باب راوراصت فاتصاو قلوا هداما |

 ناو قللق یربلوا بودیک یرب كنه دک یکیا ہد هارب رهو قماغاص
+ 
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 هراثلوا كج. دیک ین ژرمکر ابوتاراتلوایحد كج هیمک بواوا یریک راب و
 دابعمیجو هناطباضو ماکح یواح یناهش یک كلبا می هلیساهم لرد
 بای را نالوا راکنرمغ هدحراخو لخاد هی رادصا یلاعمحا اباطخ زر سم

 رلب دانا رادتا دفع مطاح ید رادتقا

 ( نیش تناحژا هلغو كنح یخ دورو )

 كنب رلترمضح مرک ارادرس هلیخ رات یسکیا یمرک, كياوالایداجج وشا
 هنن رزوا یی نشد مدقم زوردنح بودا دورو یس هک او ةد اتنقس زاد

 یکلتفح ارسا عقاو هدنزاسبناج لابتس قسهداب و یراوش تولک
 روناطرواط هاو هنامروا ناک هدنهاکنس وب یشوق ندنساذح
 یراوس سلاد یکسناق یک و لاش معدلف بودیا بیت ر هنرص لوا
 یرغوط هسا رو ننس ندروک نع كالتفح هل ارفوا کبک هداس و

 هدشورد قلا قر بعص دننام هعلق ن اک هدابج نا یه بورا ص هغاط نالوا طيح

 هلعضوو ؛داعصا راب وطو شابااشناو بیترتیخد تاهاک ساو, سر
 یسنربا هعج نالوا یو یادشا یحو شرب و هفرطاوا توق یلک

 زواج بر دق هرلسرنم ییداوا كناشاب نام هدنس راقوب كغاطوا نوک

 هت هدمران تعاس ههک بویمهلواروا بات هنارغ تاجا نکیشیا
 شع زس وک شاب ردقهرب تعاس ینوکرا زاب یسقربا نوایکح هغلابقلوا
 نصحت نشد مادقالاب هللا شب ورو هنارمادو هناد ره ةارغ خد هسیا
 دنا قلنامروا نالوا دنت رمد كغاط بورابوق ندقلابق يکي دلبا
 هراس هلصاف الب تعاس روا ردق هس بورغ ندروک ذم تو

 د هدنکلتفح هجاسا توی ورک قانا قانا نشد قرهللوا

 درام هدغاطو کدلیکح رص وشر نزود ق وزوب كر هيم هشسلىا

 ىدلوزوب ند هدودراو هدرهش نوزد هدرصع تفو نکا روئلوا

 یر و راغلبا هج هل ید ناک داب و راوس ندنکلو دنک سک ره هلیسادن
 یلاعت هدمح هل رانا همعهو هلج هخرارزوا نمد هدهواقردصد ی رب
Eات  

 (تروص)
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 یتراوسو هدایپ ادعا قرملوا انور هدنفرط مالسا لها هبلغ ت روص
 هزاع ندنف دلوا شو اید ماشخاو شابک ب ولا هرادر د یهدورابا

 نوکچواوشاویکودیا شارب دشارب هراسزتمیخد مالسارک اسعبوتلوا كرت

 هزویچوا دیهشوزویشبح ورح هدنفرط مالسالها هدناب راحت نالویعوقو
 حرص هدهروک ذم ها ضیدلوا ب اسحب هدنفرط نشد ب ولوا غلاب
 رادک | یالتی» هد هفاش فلاکتامدقم هلغملوانالعا هب هلج ۍکوږا

 رکش هنانم ترضح تانعو نادنخو داش ناعالها نالوا نازحاو

 هتل و د و رع هلنامج هاشاهش هند تربغ "هدهاشع بولوا ناوخ انو

 را داوا نا وک اعد

 شنعجزو هتراو *ءرمصاحزا نشد نغا رفو هايس ری ن ویا م2 یا و دربی سن )

 (ینورپ هاملخزا
 شود ول نوياه یاغود ینوک یجنرکس یرکیكنیاوالا یداجج هام

 هلذلوا یعسوم یساوه یسیغوط نوک تفوبوعچ ندنزاغوب زک دهرق هلی
 قرهیللوف ین راق یلوطانا نوعاقماو هدنسوا راک زور اضتفالابس>

 ذخا یتسهنیقس وهسم نزوتک تاو هربخذ دنسهعلق ساف توناللوق

 بوراو ردق هتهاکشی كب هحاوخ هلمحو یا یرک ذ هرکصت دک دلبا

 یذمتجادصو تیصالصا هدقدنا ید بوطجاقرب هسانعم الص هکنچ
 ندنراج وکتسار ضب نانو هدروک ذم تقو هدلح لوا هرکصو

 كنولدیسور هلسبسیرارفس هسنارفو هیلعتاود هدانثا لوا هروک ءرمعیعح
 لوا اشاب نادوف ندنفب دم وب یرکسع الصا هدنسلاوحو كي هجا وخ

 هر هب رعو هراربکر ابی رللاج او لاوماراجتو هنکسهدقدنابوطبوراو هلح
 هلبفوخ قج هلب راقچ رکسع هلحاوسلواندنف رط یاودولناعع بوذلک و

 بوراو هنس رغوط نوک اوه هدعب یدیا رلب دلوا اسیععو هداما هرارُو

 هل-هلوا رادهنخز یرلنرسو كرد ل رایک جاقر و راکشا هتروف دیدش

 ةارغ هرکسع ندنا هرصا نس هعلق هتراوو رب دلبا تدوع راتخا یی.
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 تدالحو تعاجهدرامطظاو تلوصو مو بوع>قلاراقلارا نیدحوم

 كاشاب و رت یرکنعرس هنراو ار و كن وباهش یا ودارح نکنا هدکعا

 كتتودرا لاش م داد صوصخ اب و یک ز ۶ هرلو رطاوا ندنداعس ا

a 

 رکو یهدنرارزوا هنراولرک عج ر هلتمواعم مدع ههناهاش یودرا

 ا یا هدنسارا ےل یا هدنفح یرارکسع ع نشد هدنف ارط نیس

 ۱ یسودرالو- ی راز کسع یک دنرلدش ینور هطاغو هنراویععرد هلغلوا

 ۱ راب دلیا تیعجج هدنفرط یتعم یس هلج بوکچ هنفرط
 ۱ ( کوکرب بناجزا ترصنو كنج ضعب تراشی دورو)

 ریزو یظف ا۶ قحهورو كناشاب نی دلا لع ندمارک نارهرمم یظفاحش یک وکر

 یش نوا كلارخالا یداج نالوا دراو هنوامش یودرا تكناشاب يلع

 وقس» مدقا ندنوب هرزوا یمنی داوا ح رمصمو ر رع هدنرا عاق روم هلرخم رات
 نکل بوما دا رح كمك هنف رط تسوا كة سور هد چ وا ىزڵەبود

 رل ثم اھ هدیا رو ص ند دناوا سه ن دنراو رط قه “ورو کت

 زوئوا رک و ربغص ینوک نیا یجدردنوا رود نه هام هعفدوب هد هسا

 دادما دور هل ااوه قفاوم هود زومطنوا ندراهب ود د دع یذب

 هدن راک دلنا ترداش رارکس هتعس هنفرط تشوا نوجا كع عطق یلوت

 اشا لع هدءهههورو ند هباط قارمط نالوا هد هطاو ندنو رط کوکر

 اشاب و نده اط یرلک دانا ثادحاو اش هدننورد رلغا اغا قائغو و

 هرلد وط نالا د نعد بو وا ترشا بم هتخادنارل٫ وط ندنسهباط

 یوبقو هبلا یوم یظف ایکو کر هدک داک هنسوشرف قی“ وزقر هبقا

 بونیا هلحاس هل وطهخ رج جاقر, خد یرابشابكيب و اغا یلوزوب یشاب
 راقناق نالوا هدلحاس ندنف رط قع“ ورو ٽ رغ هتعناع هلکتفتو یوط

 تمه هتل وصو تءااع | ارح و ار . 4 اکرا رکسع هح رفاو هاو

 هلبناوداو رکسع میج یسهعطق یت لا رودرا یلاعت تومن هلن وا

 ید یراراس بولوا قرغ ءرکد ید ه ودیکیاو راسنفرک هنارغ "یدانا

 ( بوط)



( ۲۳۷۴ ) 

 یرلک دلناراذک قایص مقلاص قرلوا راد هنخر یاک ندنسدم دص نوط

 رکسع یراظفحهس» كني رافرط نج “ورو یوکرب هرکصادنوب هلیئاسب
 ی رلکودبا جاستع هماکعساو دادما هج هدانز هلا هرخ ذو ت ا« و

۱ 

 بوصه ر و ڪڙم ES هل را مالعاو هدافا هد دعا لید ید

 یدنلوا رب رګ هتلود رد نديهاس آرا دص

 (یعطعاردص ةا قنزونص)

 | كرهدیا موعش هنب رژوا قور هل اهی وق تاکرادت نشد باق الا دعب

 یلرددادما ندبناج یراقود یرغ ندنش دلوا شعاشوق ندنفرطهرق

 | ق “ور هلیفوس هیود هعطقزونطنوا یخدارهن لس هیعاد تا عطق
 ۱ یتوک یجند ردنوا كنهرخالایداج وشا نکیاردنا رو رع ندنهاکشس

 | ترشابم هکنج هلتخادنا راو ن دنفرط قی “ورو هدلحا س یوکرب

 | هناربلد هنب رزوا هلبا لاسراو عضو رکسع هراقناق ندقههورو شل
 | یسهعطق قلا وقرغ یسکیا راو ود اد نوعاب نیفاوا شال وا موه
 ۱ ندزود وراس تاوداو بوط هعءطق یاانواو یتاطباضو رک ادع میج

 | رور امرهنع یسهعطقرب نواو تفرکو ذخا هللا هعوطعم سورز وام »

 | یضفاح یوکر یو اتتاپ ىلع ولتداعس یظفاع ق جور قطان یتکیدلبا
 | ندنواهیودراو یدلبادوروتارب رګ ندنراف رطاغا قا نشد واشاب ندا

 قرهوا لصاو ابرق جد نکا نالف حارخا هندا دما قه “ور

 رواوالصاح توق یاد هللا ءاش نا

 ( نم" برقرد هددعتم تایراحم رکذ )

 یرب یرکب كتءهرخالا یداجج هییرادنا مج تاودرد ندی رادرتس بناج
 ۱ هدنهاکشس نع هرزوا یی دف ناب الیصقت هد دکاق نالواد راو هل ګرا

 یوب وشوق ینوک هبه یعوا كنارخ الایذاج هام ادعارو اط نالوا
 هئادحا هساط هنهاکثس قاوروق ناک هدنسوشرف كلع ناسنلوا رعت
 هارع یر ا بونلوا تعد اع قرەلئا هرجخو بوط دیک هلکلبا ترمیم



( ۲۳۷ ) 

 هب راع ندنیفرط هدعب بواب ردقارب هبباط لوا لردیا مو هناروسج
 نیزادعب یدلوا نانامت هدعالسا رکسع هن ثیبلاغ تروص هلمایق هر هعطع

 لوا هلب مات مادقا نشد یس حک یسنریاهءج یجنکیآ نوا كموق رم هام
 یب راسره كاد هصک رب نوکر هلساشنا هساطرب هتسورک كن هباط

 هد هسا شانا تباضا هلک هر هناخ ضب هرجا شوراو تح بویلشابهکود
 یر هغاوا فلت ناویح جاقر و هلل هناحرب هلن دېش جوا کا طوق

 هرجنو نوط ماوداا لع هرهباط لوا ید ندنزهباط نم بولوا
 یس دکر ازاب تویمهدآ رارو هرحالا هم وا قدصل نعمد قرهلسا

 یدودرا لاش مذاق نالوا هدنسوش رد نس هلا و ید رلسزنمو هساط

 هحارتسا هدنفرط لوص كننعسو هر ورک تعاس یا یرغوط هل ود هز نل

 تعاس قع یک ا: نالوا هدلود دارغرازه خد یسودرا نالوا هدشناح

 هر زواینندلواراعشا هعدعمو یدلکح هنس در رق هرد لاو هد قاش

 وص یصعاف هلیسهیعاد كابا قیضت بوداشوق ندفرطره یب نعش |

 ندنفب داوا شالا هب ورک ځد یی رارکسع یکی دلبا قوس هنلوب هعجو هثب وب |
 ت ودل هندعج نالوا هدو رطاوا هلسهعاد قلا هرس هضف ییصسور

 لرد ضعي هعشد ندنخ دل وأ كعد ند هظحالم تروص یک دتسا كفرب و ۱

 هب رزوا ىج “ور لاش م داق سفلاب هل بارک عك نوا ارظن هب رارب رقت |

 ردمانداب رف يردي ځد ندنورط ق “ور هل ت اور ینددلواشقک ۱

 ندنرلمشاكس یظعاردص هع دقم هل وا بلط هلاعتساو دادما هل دورو

 كعشريا دنهسور دلاعع هلب رب رحم فن كيب یکا ندرلاضق اغا مولظم |
 یدک لدرس ندراضق راسو یوئرط جد انااصیساغا راد دو
 هلب رر رک رکسع ردق یکیدلیبهدیا كرادت قرەل وا ولهفولعو ملعلادو
 هغو د ون ا دعام ندنش دلوا ساوا رومأم هرز وا كا دادما هوکسوز

 | یشاب یو یا دک اشاب ناولم نالوا هدنتیعم نواه یو درا ید |

 دوحوم اعالیلخ ینایعا یولسو اغابوبایباح En دعشولو اغاني یخ

 (یراتیعم)

eae iainترس ی سس ۰ تل  



 | بعته ه دنر بویر دلاق یس ودرا نعسد هدقدراو هنسورانا كنکلتفح ۱

) ۳۷۵ ) 

 | ندراضق هجئولو یولسو یونرط هقشب ندرکسع نالوا یراتیعم
 یکیدلیا عج هدب وئرط كاغا خاص روک ذم هلبا باج رکسع ولتیلک
 زد ك نکس ید رود بحومر بودا باععسا یجد یرک ابنع

 هام یدیا رلذهلوا جار خا هرز وا كعشرا هذحصهور ةلا هلا رکسع

 لقت هنفرط هرتسلس غارغا نعسد ینوک هبنشکب یجترکسنوا لر وب زم

 یودرا هلفماربخ یی داوا هدنتبن قمر دلاق ند یتسودرا بویلشاب هک ا

 یرظان لیاریاو اشابدوحم یبهخرحو اشابنا ّهعیرکسعرس نویامه

 نکس هنایعم ناکدرکسم راسو اغا ماماو اغا لیلخ یساغاراغاو اغا دجا

 هجم اشوف لوا نوک جاقرب و بیئرت یراوسو هدا یرادقم كب
 هبیدنک شورغ كي شبیللا رل هیهام هتشذک بولک هب ودرا اشاب لیلخ

 اغا قانشیواش اب ییعطفاحندنفرط قعسور هیلاراش هرکصن دق دنلوا هد ات

 دال وا رفت كب و تام و بوط هدننیعم یتیم هنغث دنلوا بلط هلن رلتارب رک

 هرانا هلبناونع یکل رکسعرس قور بولب رب و ید یرکسع ناف

 لب اهل وا بب ست و جا رخ | ندینعش تر غلا دعب یس هجک هعج قر هنلوا قیفرت
 قرهردشالوق هدنراوح یسو درا یک هدش هیر هرد یلایف تنعم“ د هک لوا
 | ید بنقعت رومأم هسدارولوا هدند دص كل بوردلاق یسودروا اعقاو

 ید تعاس ير“ نوک هءج جد یراتریضح مرک ارا درس یدیاراشاوا

 هجارتسا ساب بولا یرک ا ۔ءیراوس نالقورک و ياخ یسهراد هدّمحم

 ۱ بوت وب کج هدنعسد هلل ام ید نرود نالن ردنوک ندههک و ۱

 كنسودرال ویک دنلوب هزل ك ی“ د عقوم یرافدلواكمالسا رک اسع ۱

 ندنراق دنلوب شاقوص هنراوخ یسو درا كنم د هارد دسااراکر در دقن ره

 رطاخ ه دیغ> هل وا یداب هتسایارمش كئشد یرلبلکچ ورک هب را الب
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 | بالجد یرکاسعنالف هد نیس نوردو هدنرب ودرا لاحرد هلغلوا راذک



۱ 

۱ 

 ندنرارو «دنرلک دلباح ولو هتم" رےہ دیعصو ج ورخ ندروک ذم لحم |

 دناموبد ز مهلوا هد هناع نعوکح تح زن مالعتسالایدل تیفیک وب ۱

 ندرلنا ن زا دعب جد كم لاراشم یتیم هنب رلک دلبآ مالعاو زارا شب رلتلبح ۱

 هنماذعا لرلنلوا تدسقم یاسور هلءلوا باسنم ایلک ینماو داكا |

CNT) 

 هدورل اوهترمصلوآ هجراو هتسودرا لو كنم“ د ندن وک هچارتسا هليا

 ایعتسو مادقا هنیدنب راروباط اط ماط یرغوط هنس هقرا كنار نالوا
 یب زوک كند یناععرک اسع توطس نیغماوا مایقو عورش هی هب راح هللا

 هلا نالوا « دنسودرا یک هد هر د یلابق نالوا رک ذ ن دنغدردلوط

 بوما ماع هاو دج هلن ه ورک بوزوب هد هرات یانثا یب رارداچو هکر چ
 هلمجولوا قرهلوا مارنا تروص *دنباع د یرکاسعیراوسو هدایپ
 ماود رو یداع راکب وكنحردق هن راوص یدب ندیکدا نوا تعاس

 هدا یدلوامالسا رکاسع ءاکنالوح لع یسودرارک ذلا فلاس لزسدو

 لبطو قر هلا یرلپ وط هنبام قصورف هرزوا كنج هدعاق ندنیفرط
 لر هلیکح قانا قانا را رکسعیکا وتعارف ندکتح قر هناوا ترم شناسا

 راب داباتعجر خب راهاکرارق
 ( رصع لاو تایئرتو زاخو رصم لاوحا )

 بید انو فاسعضا یک کرک هنسنک راهی ند هنعارف "هیرمصم ءا رها

 رەد ردرکسعر یراوس رض احاشاب يلع ل رم ےہ یلاونکیا راشم وا

 هرزوا یهاوطاد نیکو ج ور نیک هلر بب وصن یییرلفلوا راتعا رارکت
 ناکساو داعقا هلح مان هریج یراهوق ره هرکصن دک دلبا ج وزت هلقلغارچ
 نکنا رار دا بوک ر و لوزت هدملاراشم تیعم یخدرانا هلکع بوم هلبا

 هکر بحوم الب هدش رومآم زا ج كہ لاراشم نالوا یصق ادصقم

 اشاپنسح ندناربمربم مدقآ ندنتکر ح هزاعح تمس هیلعءانب یدیشلیاتیث
 ارن هلیارک اسع هداب ییاغا دح یظفاح هی ردنکسا اقاس نیباوب سو

 ایا املا یوم جد یب رللک ندنرلقح قداصتلاب ه دنسانئا یلاسرا |

 ) یدشاا)



) ۱۳۷۷ ( 

 ۱ راب رارف روک ذم نکیاراردا رو هنر بصم لیتهروب دره رگ اس یدیساا ۱

 ۱ یراق دلوا شابا تا دح |ق دنخ و سرته هدنر انک لین نوا كم امروکیرلنا
 | هنب رارزواوجارخارکسع ه هب رقند هصءاشا هل رلعا ساسحا نر ومأم

 | رارصا هکنج ردق تعاس نوا رانا بولوا راکب و كنج رشابم هلموعم

 | پولی رق یرادقم ینصن هلفتلوا طبض یراسزتم راکرخ ا هد هسیا راب دابا
 نالوا ییاهن لدیعص اره یخد نی رومأمو رای دلبا رارف امزرهنع یس هی
 ماعا ناناوا هدنفح كرازآ هعفدود وراي دلبارارق هدناو لصاو ردق هاحرح

 باسنک | قجما بویلوا تمزكح تذل هدنغامدهدقداوا مانا مولعم مات
 قلا نواو كب شب ندرلکب كحوک ندا راذکو تشک هدننعص تثندعم

 لیخد بولک هملاراشمفرط نا یاس الاب هلب رارکسع هډ اب رادع مری فش اک
 "یلاو امدقم هرالګ مان رصرقو انيق نالوا یسهلکسارپ ل زاخو راب دلوا

 كر هم هشالبا هدرلار وا توعحدماع ندنرللا راک دیعصرد اب و تاصق

 ةياسرلدلبارارف هل مان یسهرطنق نوحال هديب لبن هلال بجراموق رح
 ندرلیکنی رلکپ رلب راوس یک دلبا مادا ل مصم لاو مویلا هد هناهاش
 ۱ لیاسقریک | نالوا ہد رس ےھ میلدا همدا ندنع دلوا عمو سراف هدار

 یراوسو هدا كملار اشم رلکب هلن وا مدل تم و هللاراشم جد نابرع

 صااب ENA شد وسو رلى دلشاب ةکماه هدیا تعواعم هن رکسع

 كی نکس نواو یرلتا و تا هما دل را +رفس ناتلوا دا نوبامه ۱

 هلغع وا لاسراو اطعا ند هزاهاس فرط فاو هناخەبحو توراب وقاراوب

 لاسراابمم و بت هو لیمح ر اخذو تام هب هر ول رهناقس میظتادعب ۱

 | دجا نوسوط ییودع ردف ههام حاقر هلاک را ییهعو ترک اسع نانلوا ۱

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
 ندنشدنلوب هد رالعوا كخوشاب نانلوا داعقا هللارفنك ندنف ط رصم

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
 | لیت هطضیعوب و هدجو لیبسوقوس ارح هلب رارومأم رباس ییاشاپ ۱

 | قجا یراتیعبت هرایاهو بولوا نکتم هدنسیداو زاعحو یکجهدیا |
 | یاو مودع هدنرلک دلىا هدهاشم یب یهاشداب تمه وب راتلوا ن دنا قارا دم



) ۳۷۸ ( 

 |رهاو ینب راکج هدا تنواعمو تیت هیاشاپ نوسوط هیلایموم ربصم
 هرزوا یهاشدابنامرف یخد هیلاراشم “لاو هرکصندنعافدنا یس هلا
 ترشانم هعفدود رطیاساهو ندر نیم رح هلت رعو تکرخ سناب

 ییکحهدیا ترغتسد "هلاطایحد هب هیلعرد نالوا یرلهاکرارق هدعب و

 یواح نب رکن كنهروک ذه تان ناتلوا ناسا ند هلاک ولم فرطو

 تدوبع هعاق كملاراشمخ روم هلرح ران یر یمرک كباوالایداج زاد

 یدلوا تلود رددراو هدانناود یس همالع

 ) یګ”وررد نرصنوكنحرخدورو)

 رسا ىلع نم“ د هرکص نوک یا ندکنح راهب ود نا تعس یزید

 تلوصو شب ورود كرهروستعدو قوبچ هنیرقد:>و سم كغ ور
 هد هسیا شا تر دق تالمام فرمع هکنجتعابس جم شب نوا بودا
 تدوع اسّودأام تفاع هل رلاباتناتمو ندشرامظایخد اغ ندورحا

 اتم یر رکیدو ایح یرب ولايت وارفنیمرکب هد هب راع یانثاو یکن دلبا
 كن رثا ترسم ربخ ینبدنلوا ذخاریساو هلکرفاو راسو لازمج رفت کا
 لصاو هوبا م" یودرا هلبراهناربشء تارب رګ كناشاب ىلع یظفاحم قعسور

 لخاد هر یوتسز نوا كاطادادما هغ “ور جد یتایعا هنولب و ی دلوا

 نیبم غی دلوالصاح برقت هغی »ورد هرارومآمرک ذلا فلاسو شلوا
 توصدراو یرکا راد رس هعاقخ روم هل ران یش ی رک كرو نه هامو

 یدنلق مظعاوب دخ بانج بناج صل بولوایماقمعاق

 ( روباطاب نویامه یودرا رک د كنج )

 یسشاب یجاتسوب هنرداو اشاب دجا نالوا هد هئردا مدعم ز وردج
 یررکسع هداز ناعع هردو هداز راجو غا نیما لنوکصاخو اما دع

 نعد هلغلوا دراو هنودا «*یودرایخد یرلنابعاناخوالفمو قعط انعمو
 كهرخالایذاج هام نوا قعراب وق ید ندا ینییدلوا یسودرا

 نالوا هدنلوب هرمساس ےہ اا یوو هیلاراثمو نان رصکلینوک یجنزرکسیمرکب

 (رویاط)



)( ۴۷۹ ( 

 هرد لايو جد اضانیما %9 وکصاخو یرظان لتاراو هدنهاکتدب روباط

 رکاو ماعا دنساشا هاطو رفح سن هدنلباقم یسودرانالوا هدنفرط

 الاومایق هبه راحو هعفادم هساردبا ماعقاو موعش نعد هدانئا لوا

 لاوئمرب قرهلا سرتهرب هحوراباهروک هتساض قایسادرفو سفر نوکلوا

 قوا مادقا هک هلمحولوا بولیقوص هنن راوح یسودرا كنءشدررحم

 نالوا قیعم دوجوم ید ابشاب ناعع یرکس-رس ن ودام" یودراو
 هلنایراروالد یرلیعگنقتو لیلد روت مرک اراد رس هعشد ندرل رحسع

 ینو کح هعج نوح كمامهدیادادما هرکن دکب یراودرا کا كد

 راقص هدنسورانا لئسهب رق هحارسا هرزواهحو ییددلوآ هدنسهب را

 رشبلاقلاخ تشماب ید هسا شٌلوا ععصت هرزواقلوا بقرتم بویلغب

 تکر ح عنام رطع لوزن هرز وا ترفو رڪ لع هدروک ڌم نیا مول

 راشم بویلقات هروماح«دک در و لصف رادع مر ر وت نکیشاوا رکسع

 راب دلبا ترشابم هنب رقح سرهو تک رح هیورابا هلب رار داخ ملایومو
 هدنرزوا ترض ییا دلوا امدعم كنسودرا ند دنه اک ڈا یش ییعا

 رکسع هلیساشنارا هباظو سم هشابندشاب هدنساذح لع یمددلواالاحو

 اشا یجیدخرح هلا ےھت هثب رلهرادآ ی وک ذده یاسور هرول رم

 یرایهگنفتو لیلد ماظعا ردصو بولب ریدشارب قاطقاط هدنمکحریز

 هرز وا یرلعدق تد نایهاضو نا راوس را و نوا ينجهخرخ
 كناک دا نوعا قلواتاوصبقَرع هت رب راوس نمد هرو :هتشاضفا

 كنب رلب رد یلاع هاکردو یدئلوا فیعضت ةن راحانج لوصو خاص
 یج وط کهدماظن نالو هبهرهاع هنا وط هع دقم یرانوذاق یکدق

 یاهو یجتوط رفت نوا هپ وطا دعطقرب رک یکی رایت
 یجلنقنرفن نوا هب وطرب ره هن هقشب ن دنس هتسوا| بوطرب و یبهظناجرب و
 نکل یدیشفلوا ببتر یشاب شب یسکیا ن دنرلجاو یشاب نوارپ هلنأو
 هل رکسع ی وط نوناوا عفررلی ین لوا ندنخب دلوا رکسعولولع هقشب



( ۳۸۰ ) 
 ید یراغا هرباد هرز وا لاو یییدلنالوف هیعلاب راهطروا بت مع لوا
 یراوس توروط لولب لولب قرەيملاق هر ۹ دکب هل |ییاطداص یرلذطروا

 یراوس كند قرهلاح كلود بودیا هخرج ی ِح

 یرازادنا كنفت یرصکب هک دکج هتب رارزوا یرآر وب اط ناب یک نب رار کس

 ندلارب هنسد هیعلاب هل رار 3 یک وطرغاروتلوارییمد یعسو واویبریلاب

 عضو نوا تكمریو شنا قجثا یسهةناط مرتب وب وكمر و شنا
 هلتعرسو هعلوق حالس رغاو نوفب وا هلغلوا رکسع تباثو نیتمرب شوا

 تیعتو تعاطا منیلعن و یار كنار دمو ناطداضو تقلا ها بورب داوط

 دوخاب یکسال هجهدابز هرلنوب ك رلهدا نکند هدلاح یرلک دنا

 ناسناوا رک ذو لاسحم یسرمک هنب راحا بودا تورس كن رلب راوس

 هدنز هرا یزروباط ما قاط یرلب وط هتروتاقو سوبا ربیک هرزوا هجو
 قوحردقلوایخد ندنرلب وطنعهد هدقدلوابت رم هل رابع وط تعرس
 یرلفدموت نب راهیعاعجا تیقک هلعلوا لاع>الاعدع هدب رللوا راد هنخر

 راداب وتا هدر یراق دلوا یک ناشف نها ةعلور بن دلا

 رادمانو روهشم هج توب بولوا باق توقرانوب نجا ید هزار ع زاسو
 ح وضو ءدیسر یرلف دلوا رارقوتابث بسیج هب هراس فونص هدرلکنج

 هد هتلایرخا نروص تلعتمر دفن ره روب زم عاجوا موی لا تولوارامتشاو

 هن# اعاوفا هللا نرد ف ن واخ دی سال تبار و ح# او هلدارسصن ءاجاذا *

 هلتفرعم یساغا یرعکب یخد روب نم رکسع نالوا دوجوم بم هدیماوپ
 كبجرا بجروبشا یک ینب دلوا عف دنمو عطقنروماجو روت توتلوا بار

 بولی رب و رارق هدلراو هنرزوا ینو درا نعد ینوک ی مترا هج یوا

 تساتمرب ةتسورابا كرم نادلوارک د یرظنان لیناربا هلایموم تک لوا
 اشاب نیدلایع هدم وق رح مول و شاباثادحا ید دباط قارمطرب هلع

 ا یا یا تنو یلاتاجع رک ندماشخا هلخلوا شاک جد
 مرک اراد سیره“ ندنر لارو و مارعاوحارحا هرزواق وب هد ورلب| نان رک ےک

 (یرلترضح)



( ۳۸۱ ) 

 یرکسعرس نوباس# یودراو یدلبا مایقو تکرح ید یرلتضح
 رک كنعشد هروک ذم رک اسع هلب رلتیعهارزو راسو تاوغاو اشاب نامع

 یهدلح مان رانازوا هدنساذح ینرط لوص كنم لرکو یسودرا لو

 بیل یلع لوق لوق هلباراپ وط یرغوط هدب رز وا یسودرا رکید
 ید یرلترضح مرک ارالاسمس یدناوا تب سلو قوس رهلدب رود

 ضعب اضتقالا برو تماقا هلیصا هتم هغ ر زوا ترصرب هدنزارو

 رلیح هخ رج ادا لر دنا تفد وار طا ههاک هک رعم نوا اغوو كنجرادن

 هدئهاک و درا نالوا هدنناح رانازوا نعد سد رلب دلتا ترشابه ه هب راح

 كرديم هدا تا هلس ردق یکه د 4 رام نالو عووو هدننوک هعج یکلوا

 یدلبا ترمغ هلقنوریک هلبا لیمحم هراهب رعبوزوبایلک یب راک ر جو ربداح
 رک اسع ناشوا قوس هغ رزوایسودرالوسنالوا هدنلو هتساسورب و

 یتوشروق وتش هدرا لوا نوراو ندنراحانخ یکا كتسودرا ید

 مالسارک اسعو مایق هک تعاس چ وا يکاقرهلوقوص نیش ندنلازمم

 هل بش روخ اب مانا نکیشلوا مالاو بارطضا یالم» نع“ د هلرب مادقا هنارملد

 فداصد هنن رزوا ترصرس وصر ه رام مقومو نداوه ی ۲ تدش

 هج وب هلفلوا شاوا عقاو هد هفاسم ردقتعاس ییا ندعو: شما

 تاعو هنا قناکشندننکو دا شمامهردٹنب وصی رد رلاقس هرکاسع

 رارقو تاب مدع هلتءاطاو ماظتنا نادفف هدرک اسع ییعیع>و كرهدیا

 نعش د هدنراق دلشاب هکملکج هب ورک قرهلوا تعیبطر_ههعابب وربندندمرپ
 یک دشود هنسادوس بقعا هلیجارخا روباط ندفرط جاقر تونل مش

 ل احرد توله یا كناغا یشابیبهرغز نالوا شکلوب هدو را هدانا

 بوی هت سوکت اب د یرکسعیرشکدو ندنکی دم هروش وید سو دنک
 شلاق هد هجورلبا تالذکو راتفرک سد ندنرافدقار یہا وم یافا

 یخد یب یرکسع فونص وب هلبا یسشاب یعگنقت مظعا ردص نالوا
 رارکت تفولوا مالسا ناب راوس هد هسا یدلنارا دعا هفغناشوق نع“ د



(FRED 

 یرلپ راوس نعش د هدنرلک دلبا ما عقاو تلوص هل ءا اما هنفرط نعش د

 هد راسره رک ذلا فلاس بواک یس هلجو تقرافه هلمجولوا بویم هیلو رابا
 راب دنا تماقاو راز

 ( یم ور بناجلاوحا)
 .یرعس ینوک هعج یھکلا كيحرءام نعش درکسع ندیاهرصاح ین دور

 هعشب رب ندنناج یسوبقودراو لوقرب ندنفرطر اب یراص هدیدب .تعاس

 بودیا شی وروب هن رلسزتمو هب اط كغ »ور هلتوقراو قرهلوا لوق
 یھ“ ور نكيشالا لوخد هبدباسط کا هد تز اب یراص هد مما لوا

 هلباقمقر هبخاب هشاب و ناج هلبارکسع دوج وماغا قانشب و اشاب یبع ظفاح

 اب وغم نشده رلالا تمواسعمو هب راشهغاحوق قاحوق تعاس تردو

 زواصم ندکسحواو لاه الام هلبانیل وتقم داسحارلف دنخ ویدلنا تعحر

 رقن یللازویک,ا ندب رکسعدا فا هعشد ندرالایسقواو رونام رفاو هلا هلک

 هل .دایثا لوا كناشاب لیلخ یلهصاشوقو یدنلوا لاخدا هرسادیق یخد

 هعطق نواو رکسعرا دعم كیدب هلکع اراب “ا نعد دورو دنسهب رد

 هئ هلتمواسعم مدع هرکصن دنعوقو ےظع كنح بودا ل ابعتسا هلب وط

 هدنناب یش را هفعسو ر هلاعع هیاشاب رانعو یدلبا تدوع هنهاکو درا
 یدنلوا لاسرا رالاسهس هک اق

 ) هس هم ثداوح (

 رارفا رارکت نایتسالادع م دقا ندنوب هز ز وا یکدلدا راذک یرک ذ

 اضشاپ لع دم رصم لاو هن ر زوا یس هشاط نمهلوک ندیا نایصعو

 لوصو هنب رات روم ام لح یرا رو مام نالوا شلو ا لاسرا ارن ندنفرط
 هخراو هعرااتتابصقورد ان هفاک نالواهد دیعص ےلاقا لر ەد لوخدو

 كنءرخ الایذاج هام جد هیلاراشم لاو هلغملوارمعس هضیَ لخاد ردق

 هنب رارزوا نوموق ره یایقشاو تکرح ندهرهاق رص » ینوک یجت دزد
 لجالو رارق هنب قرهلواراحو د هسارهو بعر هدندب رافقه لکم لا تع رع
 ا

 (نصعاا)



) ۳۸۳ ) 

 هدنفارطا هژرب نصح هنسهرطنق نوحال یرلکدر وتناشم نصعلا

 یدیارلشع ارادتقاو مسو قرص هنعضو رباخذ ولتیلک هراهب رقنالوا

 هبلاراشم هل وا هدر تعاس یتەھک ییکیا یرک دروک ذم هام

 یرلد وط هعطدنوآ یولوا ط.ضوذخ | لاحرد هلو | شد ور و ند قرط

 ندزویشب كب هقشپ ن دنغ دنلواربحست و ضبق هل هناخ هبج عو هل را وظ
 هزارف هلا همان تشهد یرلب دنکو تینعلاقثاو لاجاو هود زوا م

 ندنرلاروو تراغ هدهار یانثا هلل وا نادرکور یجد نان رعو نااتش

 هدتفو زا ندنغدلوا هدقعلوا ترعغ هبیععد هل رک اسع هءلاراشم جد

 رلفشاک و رلکب كحوک نانلوب هدنرلناب نيفلوا راکشا یرلغ> هلوا لععصم

 هل روصوب بولوا هدکلک هنا هیلاراشم بوجاق هتسج هتسح راهلوکه داب و
 نجراادبعو كبدحشخ وغمو كب میلسو كم مهار لو نالو داسف ئاسۇ

 پب رفنع قردلاق هیرلشاب یدک كب ناسعع یلجاصو ك نیهاشو كب
 نوعرفناعا یرلناهتسا دعب نمویودیآ ظوحم* یزرارف هنث الو نادوس
 هدنرا هک اق نالوا دراو هلناب ینحهیلوا ع وعس هلغلوا دودع» ندنابق

 یکیدلیا بدترت نوما زا رفسو تعجر هرصمهلب راه عد ا رق
 بصنم راجا ار ما یرغوطنزرسکعالاخدا هرصم یب رګ رک اسع

 لاسرا هشب وس هدعب هلرجارخا هلع مات جا | ذکر ب نالوا یرلماخ

 ههدجو عش هلباکرا هراهنیفس هعطق چ وا یرکب نالوا یوم امد تم و
 رک اع یاو هنب رلهلکساو هس هظفاخ رص«یخد یسودنکو لاصبا

 ییکحهدیا تع زعارب ساب هلأ هر وق تاکرادت هرکصن دک دانا مضو

 یفبدقارب هدرصم نوا یی هیزاسح تابعه ضب هذه ةلاطاو
 قرهللوا مجج میانصو تفرح باب رافانصا هلتفرعم كندنفا نیما لزت

 هلاسرا هسد وس یتامزاولو تام ید ندفرطرپ ومات ماعا همژاوا مام
 هلذاق هک دعا بلج ریاخذ هددیعص جد یرلیدشکو  هدفقلوا مادقا
 فولوا هرزوا تن نرحزد هلبالقتو لاسسزا هنس هلک سا ریصق هلفاقن



۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
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 ییرلدداوا هدکلنا ماود هتناسرو دف هب زا یییضم بش وژ ور

 ید تمام ۳ قرط هدحر رخاوا اکا مالعاو ضرع هنلود رد

 ! رد 1وافرطرب ءا رها "لاغر دقهیدعس یلاعت هنلااشنآ مرک | وددخ رعااب

 | هرباخناب هلایسلاو ماش رینصم م زاعح لر هیللاذ اخا علام ییغوت هلیارلنا
 | هماشاوج نعمت ی او میصلو شزاون هدنتروص زس هیلبا باتش

 یدنلوا هداتسرف

 ( دقرفتم تاعوفو)

 | یارس هحاس هلا انثو امد یتوکد حا یج درد كبجرل بجر هاموشا

 یدنلوا بصا ییاممکاق و ع 4 هب یلاعبات هجحاسو یهانشخود هلودامش

 ۱ ادعاعتم مد: سهر رد تصاق FE ةرادکسا یو ۲ یجب رود رم هامو

 | یجندیو یدلوا اش لاعورهر اشاب نسح اغاباسمامعاق نالوا نکاس

 | نزسکعا ناذیتسا ندنلودرد یدنفا هداز عاید یسضاقودرا ینوک
 ۱ درک لا ترو دورو هداعس اسا هر تدوع ن دودا ی ودرا

 | یدقا الم لس « داز یتفمو الحاو ین هلو اغلا یس هیاپ یلوطالا
 | اقناسینوک یج ر کس كموق یمهاهویدنلوا بصنودرا*یضاقیوطانادناباب
 | یدنفا قیفوت ناثلوا اطعا ىس هبا هنردا هلا هجو ید دلوا اءالا ق وسم

 | یییدلوا مماج ییااو الع راوطا یدنفا قددص د دیساا یدمهح

 ۱ هنمور كعاکح هدرابداووتهدرلف رطلوا هدنساننایرفسزاع>ود و ندلحا

 | اطعاو هیحوت هاا یوم یساضق هر هاق صم ند هعد را دالب دن ارظذ

 | یو یجربنو وا روک ذمهام هنن و یداوا ءاعفش دداوص قاروس

 | ادعافتم هدنسهلاخ هد دیک ااو ع اشاب لیلخ باکر ماقمعاق
 : شاعم ۵ وشک ۾ سورغكي هام نالوالعم نداشاب : نسحونزک وب

 ۱ هلناس>ا ترازو یدن وا رک اشدچا ندلود لاجزیامظع یونلوا نیت

 رق هن روکشم دئسم ینلماقمع اقنودامش باکر
 ۱ یداوان

 ) نع“ بناجزا ادعا رکاسعتدوع)
¥ 

 بور دلاق یسودرا هتع د دنطساوار وب رم هام نم“ دن الوا هدنرزوا یگ”

 (متسلس)



 ۳۹ ا

. ) ۴۸۵ ( 

 E نالن ردنوک ندنسارو هلک ځا تدوعیرغوط هنلوب هزینسالس

 شفک بولیکح ههر رعسلس ندنرابخاو رب رقت د ارو نالوا

 EE هحهدانژ لراس وساح هد هسلا س دعا وا راعشسا ین داوا

 | اشابناغع هل تباور نی دلوا ی و جد هدنف رط دارغرارهو

 لوباح قرهثلوا اطعا هرمخذ تالنوک یکا هل اراوسر دق كب شب رابکس

 یدنلوا رای سدو لاسرا هدننروص

 ) دا رغلر بنا د.دوص رکسعرس ٹکر ح (

 بودا تکرح ندئسار ص شدن یتوآ همش یعکدا یرکت كرحزهام ۱

 ولد سه نزسکعا رم 2 نوک ونع وا ا رومأم هک دوم ۱

n: |هی کلع هاو رو دنا هب رک ادعیرویر  

 یلعرز وندنفرط هبلاراشره رکسعرس نوڪ“ دعفا دم هدک دلدا ٿڪ رع ۱

 با رخ هدعهورارق ند ها هروعسه یایعشسا هل وا راب 4:9 تعیاشاب

 كر هدا تربغ هعطنت لب وقت با سا بوک هن روغل ریسک لع نالوا |

 هلی دف یربکس ؛اروغا روک ذم هد هسداراذغارارق هدروب رم روغل مویلا
 شب هبا اشا ىلع دروب زمر وغل هاکشدب بویملوا زوجت تقو رارا

 دارغلب نالوا مار لجا یسودنک کد دکد لبا فرقو یزارومأم

 تام و هزاخ همح ها ES من و . ززوا

 هدننعصرک ایک تاسیعت 3 زولو ت رج رو ته هاچ و ِ

 هیعل ابجد ییاغا لع یش اب باصفو یی یدنفا قرش نیما لز نالوا هدنرلیعم

 هنسودرا یب رد ناراو ندنفرطشد ندنرلقدلوا شابا تع رع بولا
 ط دم كش دفا ناعع یوهروم یرطان هیفوص جا یلاصداو لع راخد

 یتا دگر ىلا ی ماعا هرو ا صوصخ هلغل وا یلاعاو ترمغ

0 

kiii e سسسسسس 

۱ 
۱ 



 اشاب a و هنس و ںینلوا زها قوم لتمر یلتام

 تک رح هلنامزو تقو هرزوا یرلت رومأم او ید یرل:ضح
 هلذمالوا یرلتشخ و یوخ هنوکر ج كنولب رصند:فرط هنسوز و كالا

 كملاراشم ندنرلف دلوا شاار صحو قرص هفرطورب نب راتوف هحالوا

 | ذعفد ندبناج یکیا هللاي غب دلوا موز یکج هدیارسسک یب راتوق کر
 ۱ قلروم لاععتسا دیک ات یرلللاتک رج هدرلنوک وب نوحا قعلوا حوت

 | نديا دراوت هوا یو درا هلغلوا ند دمز ال یاک کسا كادناح ندوو

sSیظفاحنیدوو رسو قوس کسع هبت رعنکم ید هور طاوا ندرک  

 یواح یتاراط>ا قارتا زى یسلوا هرزواترمغ لاک هباشا سد ردا

 ۱ تولوا تداعسرد دراو ی” ةماتعارمڪ عام كم لاراشم نگسعرس

 ۱ فرط هرا ک ول« ن زریاری>ومرب هگصتدهدافاو ضرع ضإلا

Îیدنلف هداتس روو هداعایس هماشاوح  

 (اشا ورس ةعاقدورو)

 یعکلا یمرکب كيحر هام اشادحو رسخ ر زو یرکسعرس قرط هتراو

 یراوسرفن زویحاقرب ندرکسع نالوا هدنیع+لوص ولا دعب هب هبراو یتوک

 یمالک | ب وزکیفارطا هلقیفرت هیاشاپ میهارا یسادنهآ ندارم مو زارفا |

 | لاوحا عالطتسا یراوس رادعمر ید هلعوشاب رب ولیسر و ثمب نو

 ۱ لیصح عالطا هنلاوحایلا اوطوا هلا لیس دن رانع"یعاطاا نوګا ن ممد

 ۱ هعلقو یاصفویرد تیفنک هل رب ر ها یاو رسا باکر هدک كلبا

 | یدلبارب رقتوضرع هاودر د یتاماک ھاو تا۶ نالو! مزال هیروب نم
 ی هدنسللاوح هلر تاب مو هب هنرا و ند مدد ندنود هک هل وش

 | ناش رب و هدنک ارپ هلناطوالرتردق هه زاو هاساک قرفتبءرویافهد

 | دراسه زوروبش نیبعمو نی رجا-مم نالوا هد هنراو نوردو شالوا
 ۱ E هیلاراشم نکناشلاق دو دسم قاس ا | ورم * یره ور هد

 ت هد یو ته سم ح گن یحصص کت تنیزشب
 (هلساو:ع)



) TAY) 
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 دعقدلوا هسکر ه و ربندیل هدیا رورع یتسهلح ره اسلک قرق هلون
 ییرلتاعوز نهو تد وع جوف ج وف هنیرا# دق یاوام هلغلوا لصاح بلق ت دنا

 داشک ن یک اک د هلیسادن رللال د هد لوصو هر هنراوو تردابههغهردلاق بوم

 نشد هذه لالا رای دان اترشابم هیارشو عب قاخ تقولا بسح بوتلوا
 یرادوفالوب ضعب هدیضارا لواو شک ورک ند رال ع یکیدلباالیتسا

 لاصعساو عج دعق دلواو لاسرارلم دا هل خاو | شهلا ریش تاب وب> یس هلو
 هراوفواغا میتسر یتایعا قلاب هصاخ روشحس نوعا لاوجا ع الط: ساو

 سزنسد یصارا باککاو نین هلبارکسع رادقمرا جد یی راد راس

 یساباصو یرلللا عب هرزوا یجنارو لقن هیهنراو ب رالوص ع ی رلقدلوا
 یجناب و وارن اوا نیکمودوجومهدنس هعلق هنراو موږلاو ی داب | نیه لت هرلنا

 كرلنا رظن عط ن دننیدلوایاورمغ هیدعلق هطذاسحم ه رکسع ف ونص

 هنسهلکسا هنراوو لیلق رباخذ هد هعلد نوردو نب رجا م: ییاثاث ید

 كرلق اق هلوععوا ند غد دن وا تصر هنر و رم كرااق ندیا دش دما

 قرلوایداب هنب رالوا ترو محو طق یالتم» ك هنراو ناکس یعاط ةنا
 یسودرا هدندورو هللا یسهر ادو رکسع نالوا قیم یحتسم كم اراشم

 ندقلوا شمالك زونهرباخذ بن مع ندرلاضذ شب نوح همزال یتا :دیعت

 اعاد یناوج هسا كنهتراو بواوا لصاح تگ و نزیک الا ود یشان

 كنهنراو سقنلاب هیلاراشموردلب وطتو فی رعن نغتسه ید داوادږعب ورود

 قدنح هحدلوا اْساب ینطصم ین الب یظداغع بودنا هدهاشم قلع ره

 مظنت هګ ولطم هد هلبلق تدم هد هسا شالا ماا هخ را هباسطو

 هس دنه "هدعاو یراەبا- طو هربمطاو رعت ی رافدنح ندنغادم د اوا

 هدهنراوو ییبدلوا جاتح هلجاتحا دشا هیعرتو هطباز ولها" | هرزوا

 نالوا یرادرتفدو یرظان هدنصوصخ یتانیعت روما رک اسع دن

 ندش دلوا هدنساضق یلویجا بویلوا هد هنراومویلا یدنفا هاک !فس وب

 ا سا تاک تصمیم ۵ تو رولوا فات یرراخذ یميدلوا ه دکعا عجو باج ندای هنراو



 یدنلوا لییسنورب رخ |

) ۳۸۸ ( 

 | هرک 1ذم ههفاشلاب یرباخذهدامبولوا یالم هلمیلایوم هیلاراثمهدندورو
 هدحاو هبحال اح نکیشلیا دمعت نکج هیهر دکح ترسعواردرب هد لک دلا

 "هدنزرط یشاب ب اصف ندفرط هیلایوم هنسهرادا مو ینکیدمردنوک
 شم هصدقم دنا وصوو شان رگسعرس ید مدا نالوا بصن

 نکد هللاذ اعم و یشداوا راکرد هناضم ید هلبتمح ندنءبدلوا

 هب هنراو نده رحذ یهدیاویحا هدنروصوت و نکج هیم هلک هربج ذ هل رطرپ

 مدقا لاحرم لفن هرمخذ هر هءاک نورد ندد عشو ییغح هیم هلوا هداواعط

 نوعا هربخ د لفن هلا یوم رطا كرهدنا ناسو دادود کوا لاما

 یارو تصخر هرل-۶ اق كج هيلشرا ۾ هنراوو قوا ری رگرما دکوم

 كن ول وعسم نکلبولو | عفدنم نع“ د هلا ىلا ر ەل ضع هع توم هحرکو

 ندندناکم هوا زا هدیه و مرج هب رھ هد داع هلج یسهعدحو هح

 هنراو كرهدیا تاعر دطاتحاو مرح میسا یماءاد ندنشدلوازراح تلعع

 ادعام نادش وقت هل رامح ناسمو راخذورئسع ید كس هعلق

 جربو ی رمطق كرافدنخو هلءاوابحاو تقد جد نات مو ناماکعسا

 هدعلوا هلند رعم س دم یریو مظنلر هاو یك هعلو یورابو

 ندنبدلوا یس هدرورپ اشاپ نیسح نادوبق یییدلوا راکرد هیلک عفانم

 دعاق هظداح و لاسرا سدنمم یکی ا هل غلو اراک شاهدن دنع هیلار اشم رک عرس

 اباو صرع ید یتادافا قلروس لابسا ید رکسع رادعرب نوا

 قی رومأم تاغا یی عیجتویاق یسهدهوب و كج هل هللا هیلاراشمیاعدنسا
 راو لیسر س دم اند هئاهاش دناهس دمو لب وغ هند رط هرراو

 ییافمعاق هاو هنف رط رعشم یخ دارو لی یرا دصا ماو ا هن راعدتسم

 ( دورو )

هدیلویحا تویمردنوک هل س هظح الم
ےس هل> ره یسوغر یل وح اوراخدا 

 



 ) ۸۹ ی

 ۱ ( اشاپفسوی مکر رارقو اشاب ادیص « او دوز و)

 ۱ قلحاحربمو ماش تلا تراز و « هب سه ندنعقر اشاب هل | دب.ع هداز ےظع

 | هدنشب نوا كنب رفصیکیا یرکب زوکیاهلیقالا یرافانسسلبانو سدق
 | ةدعب یدیشماوا هیجوت هیاغا فسوب محک یشاب لیلد باس یاستم ماش
 | هلیخویشاب هدرج هیلاراشمینوک ی با كسهرخالایذاج هروب نه هنس

 | ییدچسح تلا ارپ هلب وا ارز ولاة رمح یدیشهلوادیج وت ماش سابارط تل

 یتوباهو ن دزاع تعس هرزو| ی د معن یدنک دص ة٥ ند هلاحا هنس هدمع

 ۱ هلل روط ER CS دحزار اهي ذیلع ضد هل اد رط

 | هردم تون دا تداع ی هک رح هاهاش یاضر راغم هلسس فلا

 ۱ قلخو ل دامو تكلا هلاوما عجو باج هلتعانو مدع اب مقانمو

 ۱ هیطعلاوما ندعح تام هنسرهم هعس ندا دلوا ۲ اق هر دکتور

 كر هللاراذکو ى سیم دخرب جج ۵ هتلود ردقهناون نکی اردن اراخداو بلج

 ۱ راد هر و دنکحو قرصنو طط یک یمهناکلام ییاکاا یالتطلسر

 | حرط ن دتلود فرط كلرهدیا رر رت باوصان باوجرب هب یلاعرمارب ره
 | كنەيلع تاودو لالقنسا بک هک دنک لصااو یدیشغا فلکت

 | مور یغجهلوااسعم دهند لر هديك لذ اما تصرف قلاغتشا هلبا رارفس

 | هنسی دن ک كنسا ده قراسوسرفن هیلاراشم یش دلوا لاک و طشر | هاشنهش
 | باسا ةا وک كلرهدیا دیک انو هش رارکتلاب ین سانا دادماو تنواعم

 | زبّرور زورپ رکسع اشاب نایلس یباو ادیص نکل یدبا «دکشا سرت
 ۱ | نعتیتغیدلوا هدکیار ظا لاو ی رک ب اهعندس هقرا بولوارثا ت دال ج

 | هلا ها زر هني را هعلف فی رمش سدقو ماش ش سابارط یتیم هنکیدلیا

 | خد قاغا یرصکب نالوا هدنسدماقماش سفنو عضو رد ندنفرط
 هب علف نورد هلبصا اغار نیدنفرط یدنک و مهر مه هام شب تزد

 واتسلک ادعامند رلنوب بودا عجوراخدا هراس تومو هناخ ذ,> و نام

 بلج هلو لام یتاعطاسقم "یلاهاو ناب رعراشعو ل اخداو مجرکسع
TY wdی ام اس رس و رس سس سس بس سس  
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 ۱ یا لأم ) تشنرگیذ مھ ) هلءلوا هرفصم تلود رعمعر هلالاعاو

 ۱ هیلاراشم هلءل وا لاص> نوطد هاشداب رهنمربع ےل م یکن راد لاقم ةا

 ىن اق و ماش تالاا قر ەنلو اا | هد سه دع هنا دیصتلابا هباشاب نايل

 | ینلاوما هلبالتقو ذخا ییاشاپ فسوبلاح یاب و هجو یسهراس هب ولاو |
 و یامرف راب رهش هدنباب هیبنت یتسایا طض نوا یربم بناج فلت الب
 هدن راتدحو هلا افخاو ےک ناب لاجرو ودراواشاب ماقمعاق یراترضح
 یدنک هن هجبح وم انات تورو هدیشک نویامه طخ هن رزوا ضایالوا
 میظت یت رادیس رو حصو ارغطو رب ر یلاعرما هسعطق چوا هلبرللق
 | یس رب ورادهنمیجوتروک ذم بصنم یس هعطقرپ رانا بوروی ریطست و
 فارطالواجد یرب بولوا رادت هنمادعاولتق تنا شاپ فسوب حک

 | ناهعویمامها یرلذداساو نما كد ابعویلاهاو یماظنو هطبار كلاحاو
 تع رع هزاخ هرب انا هلیسالاورمص«و تقدهرکسعتاوداو 4خ قلا رط

 | هلاسزا یهبرععلاوماو لاسرا هی هلاتسا یریاخذ نانلوارب رامدقمو
 | هنفرطرمصم ییاروک ذم رحاوا هلبا نویامهطخ هلغلوا هد نمط لاصحتسا
 دف واطعا هانا یسع لیکو  نوبام هن رخ یراقدرولاسزا هب روم ال

 هيلا یوم یاغارلشمرویارساوثعدهلرب نامرفو ما یتلاصبا هیاشاب ناي

 | لصاو هیاکع نالوا ةالو رقم ینوک یجزوفط كنهرخالایداجهامیحد
 كملاراشم تویلوا لصاح ناقالم هداروآ هلن ااشاب نایلس هد هسدا سلوا

 كزب نعلادبع یناهوینوک ی دب كموق ی هام بج وهیرب رو ضرع

 نوک ی کا هدننورد كغ رای وک ناروح بولک هنسارعک ببر نء ییغوا

 بب رب زه اشاپ فسوب بم هنکیدلبا ااعر لاوما بیثو ام و نالوج

e a a اوت 

 رکسعولیلک نوچ ا ناییاهو عف د داشاپ نايس بودیاتع رع هنفرط |
 ےہ ر نیم اضا یسع هيلا یوم هلغلوا یا تر نداکع هلا تام ٣و ۱

 هدن رق یس هعلق هر ربط نالوا ادیص دود سار هد دقابم تعاس نوا )

 | نایاسنکلیدلباتب زومامیادا ها رحاوا ےلستو تفداصم هم لاراشم

 ( كاشاپ )



) ۶۹۱ 9) 

 | یعوعسم كناشاب فسوب یعوقو یلوزت هبه ربط هلبا هرهاف توق كناشاب |
 ثح ع وضوم یتعافدنا رلاهو هاکعا لاقثتسا یهلاراشم هدق دلوا

 قد رفو عاجرا یزکر کسع دعبنم هنفرط اشاپنایلس لرءدیا لاتمو |
 ندفرطر بودیا لاسراتارب رح ابقاعتموید زس هديا تدوع رکیانجو |
 رباشع هدننعفف باج هلا فیطانو فیاأتو مارک |یرک اسع یاسورجد |

 كتهایلک ندنغددلوا ه-؟عاتیعج داوسرشکن هلر ماعنا هاب رع لّابقو |

 ه دنسار هک بار ردن رهو تسارف هیلاراشم ییکجهدیا تعاطا درب

 هدقاناناب رع راشع هد سا شا ععن يکلبا صا یارجا توصاب ۱

 ندنس هظح الم یتر وص یرلا ادا دما هنو رطا شاب فس ود هل.دسح یراق دلوا

 یرلعا تب هنفرط یاهو داش ندنشدلوا نولتم نابرع تعبطو

 ها هدک دنیا هسلراو هن رژ وا ماشو كلاس هرخا ردت ندنس هعلاظم

 هام هل فلوا كرادتم یار یکجهدیا لادحو كنج ؛یدصتو لاسقسا |
 لوزت هيه رق مان هنطق ببرق هماش ینوک یجتزوقط یمرکب كروب زم
 نایلس یسادرف بودنا لوخ دود وع هماش جد اشاب فسوب نوکلواو

 هدق دلا.> یاد ورو ه هفاسم تعاسیکا هماشوتکر ح ند هنطق كناشاب

 هل اعم نعاس شا وتردایم هر هلب قم توفح هلا تارمشح نالوا هدنشاب ۱

 "هدلب اشاب نایلس هدک دلباتدوعو رارف هماش نورد هش اهر ېنم هرکصاد

 هرهش نورد هلرطبض یی رکسع نوچ هاقو ندنمضمو تراغ ییهروب زه
 نصح هد هعلق نورد اشاب فسود نکل بودی تعنام هجرک هنب رالوختد

 لوا نامه هلک لا راصءتساو نم یتغح هلوا راتفرک راک رخا هد هسلبا

 ف ویسلا ذی نب زار و باصصسا یترادعرب بوزود ییدوعت هج
 نایلس یک دل راراغاا هناجد ادغب و رارفهرکصن دک د ردتاغ هن رکسع

 4ل واولنامرفور ا دتا هنریفعت هلیعن رب راوساناوت هدق داوا یعو ء٣ كل اشاپ

 رابخا یب هیضق هلی شن راب دارو هاب رعر اشع نوجا لوبق مدع یتلاحد



( ۳۹۳ 

 یسادرف یدابا لوز هلارسو لوخد هاش ینوک جوا كرحر هام

 اورام ط> هدنس دمجاوم ییاهاو هوجوو ییفهو یا تودنآ ناوئد

 نورد هدقدناوا سس یلاومادفاک كموف مه یرارف هرکصن دک دردتا

 لا هی هتسک كيب یدبنیمخن هج ورب ندلا من تادوجومو تامذ هدنوربب و
 قر هنلوا یر و صع یلاوماییجو نخ نر زا دعب و یسهدافا یتیدلوا
 یس هجر و ىج هنلوا يدفن هرایلع هتعنوتلوا رفد هلغ رم تقرعم

 یکجہداارجا یی یراکتعاطا ددامنالوا هدنعسو هیلاراشمقر هبلاق موتکم

 لاصا هبیلاعباب هلن رلراناینارب رک كناشاب نایلس هدرجر رخاوا هللا یاب
 س کره ندنرافدلوا رب لاحر هل ند هم وڏ ره هدام هدق دنلوا
 تطاس یاک اخ ےدعت تارب رګ نیع تعاسنآ رد ںولوا نزم > قرغتسم

 شاروب لاسراو ز رګ هلع یماواهلباهناکولم تسد تاذلاب هدق دل

 یفیدلوا هدامرب قوبسان لثءوربند هیناقع تلود ر ومظ هلئالعاکودیا
 (هوودالالصفلاذ فرسال ) هعْشب ندنغی دلوا ناسانش م راون مولعم

 تاودورع بولوا نالماک دوشم یهاشداپ تالاک العفو الع هجندافم
 ریس ںاتفا ار ی ہلا باس نیا براب ( ےظن ) رابدلوا ناوخ اعد هبهئاهاش
 زا ن د ماراش م( را نشو رد ولخ رې سر راد نکعاشر رسو ##ار یهاش

 مزال مایا ندلوف چ وا هلفلوا شارو مالعتسا یخد یمصم یرفس
 یرب وهبهیءرد نالوایرفم كدوعندنناج داد یر لرلناو یه دلوا

 هر دمرکم دکم ردا طض یی دحو یعش و ریاخذ لفن ندنفرط سهم

 تودیا تع رع ندع“ ماش تاذلاب ودنکاشاب نایلس یخدیرب وق هراو

 هر الاب هلیفرط یوق مصمكرهدیا بلج یلئابقو راشع نالوا هدرالوب

 هرخذ ندنفرط اهدقمو ناب ور ر جد کیدا ند همزال خا هلماعء
 نالعاو اهنا خد ننندلوا قلف كریاخذ هدفرطاوا هلغلوا شف وا بلط
 ندنع دوا دقت هنطلس قرط جد یسسهصد رعوشاو ندنکن دلبا

 (ارصح)



(۳۹۳ 

 نشود هنسادوسراخ دا بویغدیا ءمم یطاصم زا دخ نالوا جلطءارصح) ۱

 | نایلس یتا قمل ٥ ویلا ماش یمرلوا رهظم هنشرشقطذ (عمطنفلذ)
 ییهاررتمرارکت ردفاک دد دنا طوو یابد لوا هلاحا دنسهدمعاشاب

 ۱ نیسحم یمدخ کار روس تولب ر وهدا حول كح هلک یر رقم نابااضتقا

 ۱ لاسرالوانداتشبویلوا ندداومردنالوف تلعو رد ۵ ره ةري>ذو

 | ظفحو جارخا هحراح نك الما هفاکو قلاوماودوعو ىنتافلخع كنفلسو

 | یتسلبا لایساو لاسرا ه هیلعرد ًاعاست هرومآههضیقو رذح-ندفلت بودبا

 راسو ییسالارر رح حاضبا دحورب یلریدو بیر ك تص ەز خو

 هلبارب رګ ندنفرط نامرف هعطقر هلیحرد همزال یااصو ندا اضتقا

 هلک ع ارومظ نوب ام طخ هباشاب ماها ولد (نس هيلدا ع اجرا قب راات

 طبض یتافاحكفاسورب رحم ف رشرما هد ورق تب ومر ید هبلاراشم

 ررفهناذیتسالاب هلدب رف" قوا نیت رشا ماعاد ج لوا رو خار ۰ نوڪ ا

 هسا ساب ههل یومت ٥= ندنغ دلوا هې ج هد امور بط ید ی سا

 یس هلج هدنجر رخاوا هخ قر هلوا قیر ید راب دنفا تاک یناندنلق

 یدنلوا ریشتولیفس

 ۱ ( ناب رک: یافالزع)
 | نادقف نازادعب هدناب ره نالوا یناشع رک اسع به ** هدنامز قباوس

 یدویق هبناقاخ رتافد 8 بواوا نایهطونهو بحوع هراناناکراو هار

 اطلس موحرع نوناق عضاو هش ندنوناق که دک الماو ی ارا هسا طقم

 | هلالاك باکاقافتاوع اعجا هدننامزنارفعلاو هجر ا هيلع ناخ نايلس

 قاق ساو روطوتمدخو تمص«كنلود ناکراراسواربک و لاجرو ارزو
 تابجاوو دودحو دحكنيعرو ینحاو كداحاو قانصاو هنن رلتیفیک و

 | بيتر ناکرالا تباثنوناقرولوا شامةمو رایعهرب مچ ویدبا هنب رلتمذ

 | لماعتو لوادنو نان و لوې زونهیمشاملوادوخاب یمشهناوا عضوو |
 | نوناقرب راد هناروکذ م هقسب ندنافبمنت نانلوانظشلوا هتفاب رارق هلبا |

- 



GAY) 

 < نکل ناکار و روش ۳ و یر بارا یک دلرو کک هرو

 | بولواناعا لها لسم کو دیا یبلا نوناقرب هیدش تعد رش ه هیلعتلود
 | دارفا فونصاسا هیعرمش هحرصم لئاسم هکر ارق هلتما دن قحا

 REE دعاقر ؛دامر رهو هدکلب :یملعبحوام هقرفره هدالود

 | انلاغهدنسهرا هبلاوتم رافسا نامرلواندنش دلوا تعفنم 1۳ هدتعلوا

 نوناقعضو هيه رکسعفون ضبو هنن رامز نایشاتکب و الع کلا
 ۱ ندنرهداو هيف فلا دحاو ضعي وندبغل دل واربسعت قا رطرلنود ید لف

 | زورضلاب هلیبس ماوعا لدو مانا ددجت هد هسا نابت سم هلالالدتسا

 | جرددنلاىلع هروکه امز یاضتتمو ماظذ لک قلارا قلارا ندیااضتقا

 هلررتس تواخرو تلاطد 9 دن رلص وصخ ماوعو صاوخلاوحا ى دو

 | یمالکهلوقعوب رظن عطق ندنفلدعلوا ماع هاو تقداعطق وربادندم قوج
 | ریذعت و تاتعرمظم هل ار رک: یلوقرلوازالواورپ دکن هلب اربکر یکتراثلا هنر غا

 هدعسارود اهم نکیشلوار دی للخ ید یرلفاحوا قتعلکد ید حج

 | هدک دلبا قلعت هینسهدارا هفعلواعص یخ د هطروا شب هذغاجوا هناخ وط
 | هسکز و رحواشکیا هعشب ندد داوا كلام هنو راقلامرخ دم یر ره

 | ینا خمیلسرود یامظع نالوا كل هلاعطاقعو ماهسا و طاف یونس
 | هلسأب ورععرامظا هدنروشم سلع ندرت یتمداریاكنهطروا شب روک ذم

 | یدیارازدبا رمعت یسان ندنراتمعل یلو و و ثادحا یرلتعد عاونا

 ۱ بویعا كرد غد دلوا تلاغ تاسا لیکن ترعو تىما دناهرسو

 | یسدیسرهبرو یدیاراردیک هش ز و لام *"یداوو تفلاحت تعسالکو رکا
 هژهلوعلوا كرءدنادع هننشو لد یعالک هژوعم ود 4 لاک تاب را ناسلوا

 ۱ شادنارود لفاعراضعد یجد ناز هبت رر ظا مطق ندنرلف دعردح ارغا

 | هفسالف لصالا یدیاراردی|توادعو ظ.ع اکا یس هلج هسادا روهط



 | داع هیماع ندنعاجج هطبار هل رقتوب بولوپ دادتشا هقرفتم ءارجا
 ۱ ندندودح كالودیردقونوق هدقدلوا عطعتمو لت د عفانهرولوا

 كناربک ت عاج ین دلو |قرفتم راهقرف نایمهدبا تقبسو زواج هبەلوا
 | هلقفلوا سقت هنسا رجا یدنک یلک عب كرهدیا بلغت هنماسقا ضع |

 یس هاش (بلغ نلمکسطا)هدننیب یسازجا و لا یکح كل هروب نم تسلک

 ضرغ یارجا هةیعضیوقو هتک رح ءاشیام فک هقرفره قرلوالصاح

 ند هراس فونص هلیسهرم یرلعدق ماظن .هنب یس هفناط یرصکی رلشابهتنو
 اه دقم نکلشلیاقوقت هرارحا هجرک ندنشب دنلوب مت و قفتم هحهدانز ۱

 فالتخایهافر یکی دلبابسک اهاتغا ندهرباسللم هلدس هیعاعجاتوق

 شمالشاب هبضغ ندهراسماسقا ندنکی دلبا باغ هلتمج فوئنصر اس
 ارنجا هب ولغوموصه قلا راقلارا هناوخاواربک و ارزو هدزاو درا ن دنغد دلوا

 هاموشا یناندعلوا شاواردبااداو طظ هیافعضواناعر هدنابصقود الب و

 هلعارت یرومم لعلاد هدنونام* یودرا جد هدنسهرغ مطعما ناش

 ساسحا یرلکح«دبا ولغو ج ورخ هن رزوا یرااغاو ثادحا هنتفهدنرلذایم

 بوئلوا لزع هبلایوم یاغا بجوم الب نوجگا داسف نیکست هلغماوا |
 یدنلوابصن یساغا یره: ید رطاابسح ینا دک لوق

 ( قصور ءالبتساواشاپ لیل ینهصناشوق تداهش)
 هرتسلس لاش داف هرزوا یی دنلقراک زور ت داوح هفیعک تدث هکتوج |

 یودرا توغار هد ورک رها رابتعاو دع علاوم هحرک ییصدورو

 هرزوا ررحهجو «دنراوج ینعس هللاراذک و قبساورپیب هني رزوا نویاسمه
 هن روک ذم نیل جد هسا یدلوا راکب و كنج سام هعفد جاقرب

 ندوارسنارُف ولهیسور جد ندفرطر وقرهلوا حاتحم هنن زارفا رکسع

 رکسع هدانز یک یکهدرلقناس هفرطو رب ندنفبدلواراحود هر هیلک تع ره

 قحهوروراکشا یس وأم ندنما عیارجا قر هلاقراعانو رجاعندنقوس
 كم راظف سرو م لحیخدیغعوشادكنم رکسع یکی دنا طیاست هب رزوا
 ڪڪ س ۰۰۰۰۰9۰۰



CEY, ) 

 ۱ هبنروب و راکرد راسح و دنخریلک هدنرگسع یساندنس دعفادم ق دش ۱

 راذکیرک ذ نکیاراکشا یکیدمهدیالصاح هدنافرب مج ءرکص ندمادقا |
 ۱ هسدا دما یعدور ندنفرط نوا یودرا هدانئاوب هر زوا یکیدتا

 ۱ ہد يڪ” ورو رام>ا هل اش داف یه دنلوا لاسرا رکاسعرفاو

 ۱ هلغلوارادد یروص قااق روصح هدي رکسعکیایسو دنک نکیاردیا ۱

 | یهدنرزوا قعسور نکیآ هدقعارغوا هلانویامه یودرا لاش مدلف |

 ۱ کا یهدنحراخو لحاد تكوحههور هصرولوا عقاو سکر ب هب یکسع

 یسودرا لاش مه دلو هدر دقن یرلک دلک نه قتنک ها بوشار, مالسارکسع

 ۱ ناشلوا کد بولاق هك یرکسعقھ “ور هلانودامه یودراجد

 رکف ینلاع>ایقاواراحود د یدنک هرکص ه هطرو یی ج هیارغوا كن هقرذ

 تعحر هلمحو ید دنلوارک ذو تغارف ند هب راک هل اودرا هلکع | راعسو

 | هنن رکسعیک.دنرزوا قعهور سلا هل ارکسعردق ك نوا لاش عدلفو |

 ۱ ندنس دعلق هزل ماكڪسالا هیج نه یعسور بودا تعراسم هدا دما

 التساو دخأ یک ”ور ادتا هلهلوا نوڪ و ولع رکسعلا ذمحنمو نود

 ۱ یدیشکاتنو مع هةل وواهروصالخ ندنروذح رکسع یکم دورمک هلا

 ۱ لرد و مش یو za لح هنوک وب هدنود اھ یودرا هدانشلوا نکل ۱

 فذاوالعواع هک دعاوق هدراراک رس راس دوخاب ورادهبس رول هدا ۱

 هسک قوح هدنقایلوپدج رک | هدرلانداوندنغب دم ود رازراک نب رب دمانشاو

 رابع هلا با ااو فقاصاا عج ناّرمم راکلادنع رلنا هد هساا رولو |

 هتنوکسو ت>ار سان ورن دت دمر و ندنرلف دلاق راعالا نطق اس بوم دال وا |

 رومانالواتحارو نمالوا ط رس اذه عم تولوا لام هلواځر وٽن رو

 هل هک ندیا هقش قسراداکوب و نايس هشو ڪڪ هتخادنا در رکسع

 ید یدعس ندب داوا ناپک ان یالب یالتب» هلا ناراکفالخرش |

 ندنعع كند یشاندنش دلاق ردان رکاسع ناونع تعاطاونانکس |
 هست تتج۱

 ( قئدوع)
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 ۱ هلا لج هنفوخ هسااال محو كرەداذاخاتحار "دل سوان داو لعا تد وع

 ۱ هلتم اقا ما برض هدنرا اوج يع“ قرهلوانارشخر هفاذکو فال نادیم

 ۱ تعاشقوافتکا هلیااسرایراوس كس شد چ وا نامه یک تبع ن دنس هسک |

 | فعض ما قرەلواجاتحتەخ زارفا رارکسعصوب هقرف هقرف نمد بودیا
 ۱ قرفتم هدقا رطا هلک رج هنن رزوا یسودرا لو اب هلنص فود نکاشلود

 ۱ ییهدور هل رعود و كءرو تشهد و ناخ ھن وی هل نالوا

 ۱ روع هردوع هنذ رط یسودرا لوس ورک ید یکی ندا هرصاح

 | یم" د ندیارص> ین سور هلتع رعو هجون هنیدادما قعسوردوخاب قلق
 هلفوخ یجح لوا حطة قلعلو تدسانم هلو رط ورک و قلا ةئس هرا ط یا

 نرومأم نذیک هندادما قه“ ور ادا ید نمد ندنش دعلوا تود

 موعش وليس يطع تعج ینوک ید كمظعملا ناش هام هنب رارزوا
 رانا ارظن هبادعارک اسعو ناناغ ےظع كنج هدنرلنب هدک دعا تاوصو

 هدانا لواو ناس رپ راکرخانکل بودا كنج هزاعسر هش نکیالیلق لقا

 راتخم هذازیلد هبت بولوا نامالاراد مزاع ادیهش اشاب لیلح یلهحاشوق

 هعطق نزد و بوطردقنواو ناجصیلخت هل ارارف هلق رط یون رط اشاب

 كح و رګ وا د مش و نانعشد*یدیاراتفرک ید اشابناتع هلباریسا رفا وو هرب

 لشد یدعا یدلوا ناکار هد هحردر ولوا ناجا بح وم ید اد ءتو رک د

 | ب ذعت و قیضت راو لیلو:رمصا ع وربندنفو ر دق ی اچ وا یم “ور
 هیج اقرب ر, ج كحهدیارتسن هلغمتا هریجخو هلک كب قرق كد هتفووپ و
 تایعقدلا كنعدو تعواقم هد ورا نکیشگا بد رو مرد زدق

 اغآ قاشوب یتایعا قهور ندیا تعاصسو تربغزاربا هدنراش ورود

 ناوسنولاجریخد هلت مج ینلچا بو دیانان رطروتف هلببس مایفو تکر ح
 ۱ ییجدور جالعال هدیرحاوا رول هام هداف ناودو تات ی نایصو



 لصاح هعطعتلالم همال | لهاو لصاو هی هيلع هناتسا دنفس كموق ره |

 یدلوا |

 (هقرفنم تاعوقوضب) ۱
 ندنربعم للو باک كناثابدیج یحج روس ینوک یوا كنايعش هام وشا ۱

 یگنربنوا كموق رخ هامو یداوا دراو یرب یرو رم هنفرط ییبامور |
 نولواندمارکر ود ص هک یدنفا دج ا دیس یب ورضم هجاوخ هداژات مود |

 هزوسو ادب هناا بودا مخو ءا رقا هعفدر یب یوا ضب ری فت امدقم

 زود یقتسهدک دنک هشنا# نیلاعلا تر هلل جاو * هدنمانخو ا قاردق هنموم

 برشم خوشهدتناع هیلاراشم هللا هجر یدلباتافو نکیا غلاب هندحترد |

 هدنسهقلخ سرد اعاد هدنفب رش عماج ها یاس اصوصخوک هفیطاو
 دنول هدنلصا یدبا رولوا زادنا فرح هنوک هفیطا دن راف وص كنس هبلط

 ابا مت هنس هیلط هدد ردت یانئا صعب هلفلوا شعا تنش ندنهاشابکو لب

 الا ) هبلاراشم مو> یدارد یدبآ هدمرب زا هیفاک نکا هدکنزوا

 دادعتسا لها هدتفایف یزره هك وفم ( ناسليطلا فال ناسالا تک

 تربع كو رب هنلاعحا قماوب تلتضصفو لاک باب را هدفنصرهو تقرعمو

 ا تراعقح رطن ه هسک ر ج هلتېج تفا قو تفرحو تسر هلغلوا
OSAعج... ۰۰۰۰)۰)۰٩۰ةغةذ)حظ۰_ سس سس  

 ۱ هسر دم هوا روسحوریاد هدنناذو ردا تاق لیلدو نکا هنعب دوا

 ی ورمهع ندنکب دنکو د هل رفت قللوق نوکر هدناوا 2 دلوا نیش

 هدبابوب بولوا فوفو هلاتفو برح لا وحا كءوح مع یدل وارو مشد هل
 هلن درع یا میرر دص پ از قو اباب ندا داوا ند المج یکالعراس

 رک ابسع راس رکو یماطن ادب كنم مهاعهناخم وطلرک هیعااب هللا یدنفا |ا

 ردشعا نارذک یرلتمه و ترهع طع هدنرلاتوا یاظتاو ۳ توجحو

 اشا مارهم و ابی نوا لروک ذهامو ( نانط اه وبا م مع ۶ هزلا لعح) ۱

 دنسارهک اشابدواد هلبایالا ندناو هلوبناتسا ندرادکسا هلیسویف لکم

 (قبس)
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 ۳ را دارا تلق ۾ هدنطساوا كموق ره هام هنن و یدلنا راذکو یس

 لیصحوذخا نیش ندنرلا دمو بق رله رشابم تم دخ قم هیاضاعت

 یدنلوالسسو لاسرا هنوباههیودراو

 ( یعالسالا حل دبنو ناسک ضع ویب |مورر دص یننولرع )

 تزع نطصم دیسلا هداز اشابناعع نالوا یرکسعضاق یل: امو رلعفلاب

 هدنس هطواضرعینوک هعج یجرب یمرکب كمظع)|نابعش هام یدنفا ك

 هتسهط وا یاب شواح هدقدراو هبیلاع باب هرزوا سر دنع یوا عد عاما

 تدوع هنسهلاخ قر هنلوا راعشا یرومظ یلرع ةتفب هب و دن ک بواب روچ
 ترادص "هورفسلتمو توعد یدنفا هل ءاطع هداز قحالم هدک دلبا

 لصاو یتیما رشواح ندنسارو هدقدلوا لخاد هنسهلاح یاسو یداوا
 یدلنا رارما هنتسه رق یصاف بولاورابخاتشرومآم هبهنوق ب واوا
 ندنیفنكن دنکو یدنلفلب وح ه هس ور یساعن» كوملاراشماع دتسالابد دعب
 قوا كح یس ردت كت دنا یایعرش ندننسر دم مدعم نوک جاقرپ

 ندناضقویدیشهوااقتک اهللرعاحر ابو دارودص نو ام طخ هدننع
 73 کی نالوا ینلاسٌسا ضعب هدودرا هنسک ما یدنفا دروق الس

 یجویلقو ك زولوا هذازرابزرسرروط هندنزوب افشان وکه نب راسوتقف

 راب دایاطبض یررکر الف بولک هلیارکسع كب یمرکب اشاپ یلو و ك نوا
 خد راراکدابلوا هلکم لا لاسراور رم بوتکموید یدلوا هلب ون هلب وشو
 تولوا ناا# هلق e هل رانا نالعا ردا نط حک یاد ھو

 مالعا واهنا هدیمظعار دص صیخم" یی د لواافطاونیکت هل االب ك هله
 Ea Fre ۳ درو دژ و هش هلتعاوا

 دسم یدندا هزلادع هدازیرد یو کک سس یه کد[ رکن موق رخ

 (یناغصو) لاسرا هن راهناححاسناک هدنسهگاب كب هلالزع نداوتف
 یدلروسلاصدا هر كم م السا نی سد خرم ابا انید:3!یصولخ رع هداز

 ) ناراب :احش ی دنفا تاهولادب ع هدازیعس) تراقس)

 ند ةا * ره و نایات افتسا و لصف هل:محره هر قا رط نافص-م
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 ۱ تلود فرط یی هد دلوا ناتسم یدادعتسا د هتلود روا هلّصف

 | ناوم هداز یعیسد نانلق نارا تراغس رومأم هدقا ندنوب ند هیلع

 | تفو هنن زومأم ںوص كن دئفا ناهولادبع دیسا هجاوخ ندهاطع

 | ندي رادنامج ترضح فرشلا ص یفم فرط هاکءابرقت تک ر ح مج
 | ازربم هداز هاش یدمع یلوو یدنچج رادنزرف كنب راترمضح نارا ءاش

 ۱ هلا هناک ولم انا ده ضعب نالب رو ميهلوبتر هب راد رانج سا ساب ساع

 هلا یو ء٥ دکر ا. ,ه ناص مر داوا ناعلعلر اد هنترا ةد اوسو قروه

 قرط هئاهاشداب * وح تاشرابس ضصعب و هناهاش مماوا ناو ملس
| 

 هرکصت دق دنلوا ممفن وععالبا اهافش هپ و دنک ندیمالسالاحشویماقمعاق

 یدالوا درک اوما ر دنن روم أم تع“ دیعلا دعد وات

 توکللاو لا كلام دعا ال شااتسور ت یرارد ودح نسا سو دجلال

 لایطا وكر دلا نع هاش یادو لاوزلا نع هکلمس دقت تور او ءاقلاوذ

 ر ون کرد هن-داش هک دهن و عفر هنهاکتس د نردق هاگر اب كثب راترمضح

 هد الق "هدنامزره نوگایدند نيتمننمحاضناو یدجانیمع رمش

 ندرك كلاصلا دوخ علاط هتسهجزپ ندندا تفأر دابع یتفالخ
 فحویدابا ال لر رو موسز عقر تولب ۱ ك قیلعت هنلامتسا

 ناطلسو(لالوا )رب یس هایش كالم اغ تیمش تب تایپ .ط ناسا و ت تابک ازةاولص

 جاش اولا تحاص جارعم"هلیلن ارهشا 2 ایلس را ام و اك: ناشلا ےظع

 ) یطصلاد#) یرولا عیفشاده هاریاوش ایفصایادتعمو ءایدنارورس

 فتسلأت a را هرمطم ٌهضور لات طع لا.کاخ لند راترمضح درک دنا

 وبر ھم رمهو نیم" وم نامالاژرح قلاسر لئاسر یاچ هکر دقتحو

 | باك او دالواولا تایفاص تان فرطو ردنیاس نولف یارفاروت

 ةکشوشلوا | هنا ن ربثلا تراد ام نیعجا ماع هللا ناو ضر نیاةثلا دیس

 | ناصاخ هد طر و هك افوردراڈ جا مالساء تال شیاللعاه راد اهنجا تاباز

 برق )
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 تالو راد زکر م هکر دراوازرس هنکر ابمناور كنب رات طخ قح ترق

 (دداما)ردراش لوا دادناو ضيف" داسر هدنفح نددتععو داشرو ۱

 دفوکشاو داشع امزاکهدآوف *«درورپ هک هص)اخ هش روک (ابارغطلحم) ۱

 ترضحتاع ر د داعم تصلاحم داهل حو د فاتر هک هیفاص حاده |

 سسوم یرابتح دیصانیا رضا" رغ یراکماک لیلک ۱ یاتکب رد تعاطرق ۱

 نیدلاو ایندلاءا تلاسب و یو رمسخ رضانع ةصالخ تاج وزع *ینابم
 ازرمم ت ناوج *هدارمش بسح یلاععبسنیماسنیلسم او مالسالالاجج |

 اعدم لاثتوا دها هئن راروضح هان اک هلابفا چباصم هللارانا هال اع سابع

 بناج ندرم هلاهاشفرشا فرط هکر ونلقابناورپ رفن یاب هرج هلمجووپ |
 لوضوم هلاک بتر رصاصتخاو صالخا نالوا راکرد هنمرلبناوطا نیس |

 دطبار دیک ات هه هم زال هاذ نقد اصم صولخ و هیمالسا ذعماح تمحو
 ءان هنغ دلوابولطم نیب رض ا نیب هيم السا طواوضددشدو هند توخا |

 هدننعع نیفرط داون نا دیشو نیبناج با ساسا سسأت درحم |
 یضقا نالوایمهیاب هنردا الاح بولوا یسضاق كيالس ند ماف لاو |
 ةعب رشلا مالعا عفار نيغ لاو ل ضفلا ندعم نب دح ولا ةالو ىلو انيس ا ةا طق |
 ىس نيعلا كلما ةبانعدب رع صا نيلسرملاو ءانالا مولع ٹراوندلاو |

 لوحوراکشا و مولعمیتبورودشر كن هلاضفتدیز باهولادبعانالوم هداز |
 تقابل هشم بولطم قفورب كصوصخو روما نانلق قابل شود |

 هلبس هر تالرعلبا لوس بام الاب هعفدو ندنشدلوا رادیدب یرادتفاو

 نانلق یس هطفاح هزوک ع ودوم كلا یمومرمفس یشان ندعلوا شاق نیت

 قرهناق داقعاوراتعانب رق ی دافا نالواعقاو راد هناصوصخو روما |

 نالوا ناباهدن را ول دخ لاعشا تعاحصم لاح هیصانو همه السا هعم اح ت مج

 كنس ەرفك وقسه نالوا رغد یودع 9و یهاوخربخو تلاسب وئرپ

 رفس یناصوصخ نالک مزال هد سای یرالاصتساو رمق ید ندرافرطاوا

 هيلا یوم رقس ید لزاصوصخ ناللک مزالو هب هرک اذم هلا هیلایموم
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 ةداوتو صولخ ناکژادیبشت هلب راعشا هنحهلعتلود تینا هلّتطاسو |
 یجنا تسود یجد یلوددز زا ی همی تاود یناو اصوصخوتم ۱

 (یرومآم هلئر افس هدنناد وا قرهلوا کشم نسو هدنماعی-هرفکو تسهو ۱

 تاودیشان ناي هلو ا د و غش م یک رخ و روط هناه او خرب ل د هایش بولوا |
 زشدو هراشوهرک اذ لاخوتفو ئاتقا تېد هل زارومأم اهیلاراشم |

 ب> طر اوض قرهنلواهرکءاذم یتاسیفیک یرابکتشا فونایسک, كنيد |
 نویام همان و شاكا س ناد تقابل یارا فر« هلا وطلع نخ كنالوو

 نر هک اه هب ده هنزل هنا توضزفد بحومر ورادص اهرم ور هعفطالم

 دینا نیتمیغف نیو ڊ لوصولا یدلا یال ت هنوعپ ردشهلقرایستا با
 تما ناخ هی دنسکسم هظداضوب ارطن هتد ومو: صولح نالوا یراخ

 راکشا یک هک هعوقو روص هدتاعزو تنه ندمهیلع تلود لاج

 نورفم هلوبق عع“ یسهناصلاخ تاد افا كمناا یمومربغسر رحم هجورب هلغلوا

 اب اطنخ تادزال خر الص وضخ ادد اس او وتولت کیو وا
 ورک هلو مادقا ل.متفیلع تلود هلیس هزک ل ذم هژزوا ییرلاه | وخزمخ

 هددت رلتلود براضمو تدسفم مهو عاقجد ندنزلف رطاوا كەر وقيس

 به ید هل وب ندن وب كنهعات تملا نالوا عو یراح

 رغ زادنا سکنع«یکودنارعهئاتهاش بلاطم صخ اقع تم فرمط

 یچد ندرکاصت تماپش,تانح هدقداوا یرا هنابیجم ریظد لفحس

 امت هذه یار در غورا لومأم یف دنلف تاعر هضوصخ وب

 دان هدنشجرو علاطات کت موعد: قفازا تنا ویرات

 ) هو رفت :» ناعوقو)

 رکا وار جا تاهبج ون هدنولامه باکر هرزوا هدنعاق یتوک یجندردآکللاوشءام

 ماوررضراو هعیفر صاوخ (هدنربنواو ) یدنلوا اقا تام دخ و بصاثم

 ( دج دقمو )یدنلق ارجایخد هلسلس هل:میج ؤت یراتب ولوم هنسوپیارسو |
 هیویلع هناتسا هدلاوشلئاوا یدنفا ذیح و سر لیکو قساناتلوا قالطا |
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 ودا قیاس نانلوارون (هجاانهءو)یذل وا ناصر ن ولزا لاو
 لنا هلئا.ق الطا هدف وق غ هام طب اوا خذ ؛یدنفا هداژ عاد یسضام ۱

 دیشروخ یرکسعرمس یناحدارغاب هدا ود ویدلوا عارفو تارتسا ]

 هتسسوب و یراتدوج هنفرط شون هلییتساتش ممسسوم برفت كناشابدجرا |
 شعب یاد نس اقشا ترض تان ولت ضحاش اب یخ قیسار دص یلسلاو

 كنوب رم هامویبلوا تدا عسر د لضاو یزرمخ یراترصنو تاحوتف |
 جورخ هنس رقنوزلدرط هلبایاببغس هعطقرکس نوا هشدقم هدر یمرکب |
 یزتک !هلیماذقاو موعه كنت رومآهراسو اشاب یی پە >رجو ماقالو |

 هزت رارق هبهروب زمن اقس هام مارا یرانلوا قوسلادبس و مادعاو لف |

 هدا OE سور كن : رللوتع ما دعا ؟ ءاسع ند اناج صيلخ

 ., ٠ یدلوا عم تاب ہاکی |

 ر :IYE دبت) ۱
 د الب هسراحتاشاب بهاری انالوایزرکسعربس یناخقرشو یسالاو مورضرا |
 تماما نیم هددام ونول رع ینه دن اطن وتواخر هد داع هظفاصو ۱

 مور زا هل هاما یکلزکسعرس یناج قرش هنهروب ن: تابار لفعل |

 هیجوت هلترازو یالاو هبئر هیاغا نیما یشاب ییومق هداز شیاو یبشجت < |
 كناضاو لای نالوا ادعا موجه هئم ةدننلاوحو مور ترا توتلوا |

 كنبارک اسع نع“ دو هلاصصا ییاکعباو هی وقت باتسا یک کرک |

 فرض هنلامگتخا كالاسو یزنءدنورپقو منم ینزواجتو یطم هرلفرطاوا |
 تلاسب و تعاحص* ءدلاثءاو نارقا هنايم:هللاراشٌشو یا ت دق |

 هرکسع*تراداو لادعاو طد روطضو ناعشت رهش هلت ورودشر اھو |

 ةعفا دم هدنا یلوصو كه زنش را هلشم ییوداوا زاد وع یرادتفاو تایل |

 نالوا. دلا یوم یاس و ترشابعو ع ورتش هب اار واباعر ؛هظفاحو ادعا

 هليا رونا عرش تفرعمتفد پجنومرب یب هی رخ تاوداو تام*هفاک |
 مظنت هلمجو ناداش هترازوناش ینعابتاو هرناد بوذیا تردابع هدخا
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 تامدخروک هنساضتةا ییهب رکسع فوتصو نر رومأم هل اب وماساو
 موسر ارت اک مزالر اسو ؛یاوعا یاوخواو ماد لاعا هد همزال

 كرهدا ماسع*او تااعر ه هبناکءو هراس هدعاقو ق ےک: و قاقنا

 یسانشراک یاض ء۰ اعاد قر هلق تقد هظابتحاو مزح م ال ودلاىلعو
 روما. لصالاو یسانارحا یهتسح وب ادت نلڪ مزال هرزوا قب ورو

 كمو رس را و هنش ءو تبور كل هیلعتلود ماهم هذاك ع رفت هب یرکسعرس
 كنعشد هلرب نیعجو داحادفعو تفلاو شنا نسح هلب رانادناخو تاوغا

 یصرعت توراو هنیرارزوا هدرارب ینیدلوا یراتیعچو دشح هدیلاولوا
 )ايعا زک و تزوغ هبهروکشه ئاب زار هلی ور اپنا یزوا و
 هتنطلس رابرد ی ردن یتنایفکو لاوحا ۶ء نوک ج هل راف رطلوا لر 3

 ههملاراشم بناج هدلاوش مش رخاوا هدخاب ی یا تعراسم هیاجناو رب رحم

 یدناوا رییس و رب رګ فی رش رها
 (کروبهرقاب هکر اتمزا هنسو لاو ریذح و عنم)

 هدناب راخم نالوا عقاو هلیسهنوخ ولب رص ر دق هناوب نان كاملا هبلا دم
 بولغهددکنج رههروفسهنوخ و ناز و هدنایءالسا فرط هباغو زود مس
 الاحکوب هرق یسهدرکرس یاصع برنص داناو ندنرلفدلوا نازی رکو

 نیفرط هلیلاسرا مداهنفرط اشاب ی مهارا قساردص یسلاو هتسوب

 نلوخد كناتشو ءا هند دلوا شام اعدتسا ین i كن رارکسع

 دود > ءادنا ھن رلکج هیم هدیا تاب بناب ه رکسع فواص هل رعت
 ندنفرط هیلارانمیلاوو یی دنلوا فق وت قر هوا نیبعترلطفاحم هنب رلشاب

 نیفرط تاقاللا یدل بولب رهدنوک كب دا رع هبکروب هرق موس نه
 تاصوصخو یرلمامیا زواج ینزارب رب هلیسدماقآ هدنرارب وارب كنب رک اسع
 كرهیمرب و عطق باوج ها ی ومريم هدهساشعلوا نایهرد ید هراس

 ندهملاراث ادم ی رط یونی تایپ داوعو ناب ک ییددلوا شعاتدوع

 هر هاهاش رولا اف روضح تاز رحم ندیادراوت هت طاس راب رد هعفدوب

 (ضرع)
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 | دح نالوا یرالهاح كروکذمرب رع هقشب ندنغ؛دنلوا صلو ضرع
 ۱ نیعر وطنم ید یررب رفت نالب ربدلا داف کک دام هلایومو فط
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 تنطلسو هلع ت لود دم وس ص هاصعهدقداوا هاها شمش روف وم ترصد

 هدعب تودیا ناصع نکا ندنساناعرراذک ه ردو رند هوا لا هءدس

 ینب یداو هن نکنا رلشعلوا نیمطتونیمأت كر هل رب و یار ناسفدااب

 هداما هعر تح ندلحا ید دلوا نانا یرارارصاو در هدناسیغط و

 هاف ماتعا یرلامشاو لاوماو هن رلل وا قافرفساو ىس نوح رالاخداو

 هلا سطو سابق ههریاس لود یهموس رم دنوخ نکشلر و زاوحاصرمس

 راغ هی هاهاش یابضریبّهلق نایهرد كدتروص هکر اتم دفع هلهوس نم

 هس ود یرلشهاوخ ۾ هکر اتم دفع هل مح ووټ هلزنلا راشه رانا مالا سفت فو

 تاوصو همعه تابعا لاصصسا هراس لاسح قر هوا نیما نادنفرط

 هل ذ اع.وکودیاترابعندتس هعدخو هلیح تناهو توق زا ول لامگتساو
 ندننجهلوا مزاتسم یریذام هجا هجا هکراتم دقع هلیسهلوخ واب سض

 رهابو یهیدب ج هیهاوازب وچ هل -مجور_ حه هدندنع تربصب بابا
 دموس ن هنوخ هدنا لوصو هنفرط كنهاهاش نامرفویشا یشان ندهلوا

 یک کرک ر ولو دو دح هلرب سف بدع هد هسیا شل وا هکر اتم دقع هلی

 باسا لاصح-|قر هلق هت رک اسعمهرالحم ناک مزالو هنماکهساو هب وقت

 زوک هراناحلوا لر هیعدروج و راقو شغب و شدقو هیهسراو هطفاح
 هنس ول ی ردي هسا طم تااسو و تعا ل داوا لو, بویم ردجا

 هدمادعاو رهف ییهروغسء هاصع مطب ال بوراو هنر رزوا ندنفرط

 ار هدیاتد الجو تردف زاربا هدمانتعاییب رایشاولاوهاو قاقرتساویشو
 هبارانلک مزال ماودلا یلعو هن رالوا تعاطاودایقن | تح لخادارمقو اربچ
 یرربعص "یونم كزدهوس ره دنوخوتفد هتاحر ههر اخو قافنا موسر

 ترغ هنیرلت دیکمو رکوع قرهلوا هرزو ا تریصب ندندسفءورکم نالوا
 ء زاو هک وم فید ر تک وش فرش طخ نالوا رو دصق رش هبا ییا
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 ۱ لاسرا فم صا هدلاوش رهش طساوا هب رل هن ار شنه بوص كہلاراتشم

 1 ۱ یدنلوا

 اهم (اتشاپناهلس .دادفب لاو ع وطقم رس ندما)
 | تازا رو تزازو ویش "اتم یزاوطا كنابشاب نایلس یسلاو دادفب
 | یهاشنبش توخ تابثا هدنفح هللوا تعاسطا "هریاد نور یتالاعمو
 | ءدتطساو ارت ارغصهام نیمه نعوقو ای كة نامة نات رج هلیساضتقا
 | لق كمااراشم یدنفا تلاخ دیعس دمع تساب ر دیم لیک و ااتس

 | سانشروم| ,هنراضوصخ یا ظا نسج لدااتدم دادغب وییادعاو

 | زدق,هانشداب ترتضح هکبص ده رق هيس قاوا تاور بحاصو
 | تغنع زومأم هنفرط دادغب قرهب رویب باوصتناو باس اند هاکا
 ۱ هدادغب ما یموم یدیشملف ییارد *هدمع لوح ےظع ماو بولوا

 | ,ةلعلوا لوتهم هلنلومس هجو هبلاراشع هدن دهزا هلرس هم اض رتبادب هدنلوصو

 ایدلوا لوضوم هر هیلخرد یعوظقرمس ینوک هش: یوا لا وشهام وشا

 ×اماها لا تاناهالاو دوت ناک ره هلا نا#یند دیسج مد اموب هک اقح
 | هللا راوشم زط فرا رام ارش نیز را ئأر قفاوم هبفادصم یس هک رک نا

 | دادغب لاوحایکنوکج یتابیدنلوا یه رھ دو مظنت المس یلاعت هللا دج

 | :نیدوع كلا وم هليل ماتخ هديت لاس لالخ ر لاقل اهلا ءاش نا

 رووا دارباوارک ن الصفم هلتسانم

 ( هب ورج تاعوقوركذ )
 ییایهامس شع هو قلخیسوص لنگ اشاب زدناف هد ه۵ع2)ا ید ةا رع

 هلرب رو ص دنسارکصاش اب د واد وزو بع هب هيلع اتسا ندناتولک هرا دکسا ها

 یودراو ٹکر ح هرکضت دک دنا ماعآیبهب رقس مزاوا هلم ارازو ردنح هدنآ

 هعسحا هدر ول هامرخاواو یدلبا تع رع ماج هلاما هنفرطنولاس*

 | ثفو نوک زازاپ یجندرد كنه یذ هام هلذلوا لیکس یتابشورفمو

 ( راتع)
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 هام هلکلبا القعتسا یدنقا یل اکا ل زبلاتساو یدناوا لقنء ددا
 اقناس روب مع ءاضق هرزوا كنا طیض ندننوک ی نوا كلا یذ
 هیحوت هیدنفا وطصم دیساایدیفح هدازفب ریش یاش اقە ر ونم هني ده

 نوردناونالوا قسهیاب ههر کم هکم هدنسکبا یمرکب روب نههافو یدئلوا

 4 یدنفا هللاروتدیساا یلسضاق همر کم هکماقباسو هبیدنفا یتشریعتبام |

 هیدنفا ابضرلع هداز ی وکم نالوا: یس هاا هفرمه هکم تالذک و |

 یزدان لوتاتسا هیدن :3ا نماد هداز فقافخ یسضاق هظطاع افباسو

 راو تالاق ادعا ات هدنشسدلا و درراو یاب دعشو یدل وا هوت

 لز وب زم هاه نوا تغ رع هناضتمو تدوعاشاب ورخ یارک عرس

 ننایعا كخ هلی هدانناوب ی ذاا تعبسو وو نا هرادکساینوک ج ر یر کب |
 تراغو تب یناتزاکر ب توردنوک یشاکولت رب ندهدرب (رسناغا ىلع یعویلق

 ا رک د ةد وا ثافعم نڪا صا هاشدانبصع كل را ل :قج یکی دلار | ۱

 هداموب یک د اے مدع: دد ا هنودامه شاف هتم ا دنعاو لّدف, |

 ندارعشهدازاشان ر ۶ رهاظهدموق یهام رخاواو یدلوا تلع هة ر ید ۱

 یردیاهدعناخ دیجب موج ره رود هيلا یوم رمم یدلتا ثافو كب لضاق ۱

 هرزوا ق نط یاضتع هلععلواتس رتوذخا هنوب اه نوردنا هرک صد دن رق ۱

 ندتنامملسز و کندن وام یا هدعت ید چا ترا ام يصح دار وش

 لقت هشتاط کشد نادنا تاقا تادعوب هك ولا تولواعازح هل تیلو سو درا |

 هلا ضرغو تذث۶ هان ناب وخو همان نانز و ناودد لیلا :تاحرو ۱

 لابس یفرعم نب رطاخو تبانع عاونا رمظم راب رهندپ ات زا فرط
 ندننوف نولواا۶ وا یالته تامر هدنرعرحاوا یدرولوا تاعر ا

 مزاع RE هامرخ اۋا نك ىشىلو اد هن هلک ودا مولا ماد عف هام یا

 هدنزرط ل نیسخ عل غوا نعهوک ذم هدن راناععت هلی وم یدلوا اه زاد

 | نالوا غارح هلا حنو یساضقادکسا هعفد هدنناتهیلسرود نەن وال |

 | اوری وتالابم قهنوک ییفترس زهر هتناسل بولوا تفرعم حاضر |
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 یرکْشعرس یبناج هسفومدروب هرم هاه رخاواه واست هللا ه جسر یدیا أ

  ندهتفوفر وهعفول هلا مرهییادعارکاسعهدیلاوخوا كناشا نر دلایلو |
 یدلبا دورو یربخ یکی دليا دو رطء ۱

 ۱ ینارطاو راش ها یراهنیعس كح دعوطو جاقر هدرلنوک مو كنولهیسور ۱

 | هنخندلوا شلوا قق راسخالا یرلکدلبا راذکو تشک هدئلحاوس |

 لاعاو راذکر اکو رارب افانیسح یرادرس هلرش هلیس ها ینوصکسرسو |
 ندراو عفو هدنلحاس یلوطانا ءانب هتک ودنا راد د. فایل هرکسع "هراداو |

 هوخاو هزوککو یریکشاط نوعسهطظفاح  رالع لوا هعراو هوغا أ

 ید ساب ر اخ دارا برس 4و بر> KE E کک سورود و |

 , e verق هد 30

 | شیاواسو هنباونو ماکح كرا طق ناناوارک ذ هل زا دصا هغ لش رماوایواح
 | |هرق كش د ید هیلایمومرا درس هلا یني دلوا شهلقد کانون زارا

  ۱احا هراحتا و فا رطاراهنو ليلو هيو یکی دغ زکب ورک یر هیفسهدزک د

 | ترح تاب زا هل طالرلاضق ناناوارک ذاضقالایدلوتقد هت صبر اطا |

 | دنرک هنوک رب هیلاوواو هل اص عف د هلر با جو عج هننرم بععرد قیر و
 لا یوم رادرسس نوعسهلیا ترب غو یعس د زه هنسما اک هعوق وراضمو

 | ااطخ هلا ی ومو یدنلوا لاسرا یلاع مما ہد اید ءامرخاوایخدااطخ
 | لراضف نانلوآرک ذ قرەنلواناب وهاکح ناشسلاع نامرف نالوا رداص

 هروب زمرک اسعاضتفالا بسح قردلوا هداما یو ترح بایرا |

 هلا امداضو نایعاو هاونو ماکح نو رانا لاسراهمملایمومرادرسلاحرد |

 ۱ یاس دا بوتلوب هداماو سعاحییاب را ب بزصو برح ابید

) ۰۸ ( 

 ( لاس نیاعیاقو دو نیس رحم لح اوس صعد د وفنر)

 كلذک و یدنلوالاسا ء غنم اوا دف عبد رخ رات ۵ یا طخ

 ۱ كنب رلاضق وصهرقو راشو یک م هیردنفء ساعقو ییحاغاو كم زا
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 (یلسنم)



) ۰٩ 

 ةجاحای دا هلدیعم ع ویشاب قعدئلوا نیرو بصذ ندنفرط یی

 مقد هأرب لاسرا هنس هوا درس هلن رلداعل هملک و هدکو ک الحاعو اس سس

 نالوا رکدذ توآلوا را دصا هيلع صاوا نوح رللبا مايو ها دعا راصم

 2 ر

 شل دیک او هینتررحم هجورپ هنناطباضو نایعاو باونوماکحرلاضت
 بسح هرز وا ی زومأم یاضم ید هیلایوم سم هللا یخیدلوا

 هر هزوب نم لاحم هلغوشاب بوصتم ند"هرط ییهروب زمرک اسعاضتقالا

 كنشدو هنسهسراح كلر وډ نم نک اما زدنوک هک و مارعاو لاسزا
 یسابا مادفاو تربغ هنسمالک ههوقو یررمع ودیک هنوکرب هبیلاولوا

 نوعسملیا ماع*او تفد ان تو هشت دملا یوم عوشاب ییصوصخ

 هح دعند هد.هوق ره ج رات ak ااط> هلا یوم جسام یواح لب رومأم

 رک ذ قرنلوا فب رعتو هیاکح فب یش یماوہشاو را دضا ید یلاعرهارب
 ه"ذرط هاایموم ع وشاب اباطخ هنهوجو نایعاو ماکح كرااضق نالوا

 هقشد نوح راایا راضحاو ةمئرت یرک اسع قحهاوا لاسرا ررحم هحور

 للحاو سیلو اانا تهابسرص یخد و یدناوارایسآ دک ه هيلع ماا هقش
 یدشحو عمجت لرکاسع ولتیلک هدانیعهاشاب ىلع دس یرکسعرس

 رع راس ندناع یر راصح هرق نیم هنیدلوا ن دهضو رف
 هدب زکر فن كس ندرود نم ءاوآ كر هلک للخ هش رقنرب رک اسع بت ی

 هتتم يأ راشع کسع رس لغ وشاب ردتعم هنسهراداولا ۶او بار رکسع

 بتیم هر «لاح ندنغا هس كاج کالذکو نویس مل با ببرم تو لا سرا
 اد دن وسان و لیمو یر رکشع ك ؛:ززوا كمالک لا مرکشع
 قرشراصح هرقو یصح ك: اح نوع رال لا لیسو لاسرا هملارا دیم

 | نیزوب زه نیئاولو هیاغاناولس یاب یحوبق هدازراد هنب زج یسهدهو! و
 هدئرد هعڈ اا طخ هناطداضو هوجوو نایعاو ماکحكنب راص#

 لاسرا هیلع ماوا
 یدنلوا
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 فلاو ناو ن رمشعو تل ةد علاقو )#۴

 ) هداز ناوشر عآرج وفع (

 یدنلو اساو اا یرو تبصنعو یان اره ریمو افلاو وهع نواه

 ) اغا ا یلعوا هداز راده رحم ۳ هنج و 

 ۱ E 2 ملت رطخاو AE هرح وب اف ۳ ده زج

 | .دننام لام ۹ هز زخ هلا ناو مسخ هبجوتو نانا, یت بکوک كلا یوم ٤

 ۱ هدنعیدلوا قفوم ف a ل ور هنع NR جک :



 9 DE دا ی
“a E5 1 ب  

 نش ا 9 3
 ۷ را سم طی ت مزاو هدلاحرهو روفوم یعس هنماکحتسا ما ۱

 | هرزوا کلا رودقم لد هتلئاسو یتا دنا النسا هاوتا کكنادقا

 یدنلقرومأم 7 ۳ مشرات

 (: دودح "هب وقت یارب دونج ضعب بتو ) ۱

 )تک
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 دودجهدننعماشان نیما رب زو یو لا قرر یسلاو مو رضرا

 دعو لح تارا یعوزن كةل رک اسع نوجا را هطداع یهقرسش
 ۱ IE A و ۰ 9 دم پ و
 وک هالا مات ندنساضو دنکاک ندنخیدلوا ن رو هتهآ دن هجر د هدب دنع

 یر د هپ ]ار اشم تعع هغو ثا ردتدم هتسهراداو ترتر را رق"

 هرانالک مزال راسو هتسهد و و و هنناتدکلک نوج راتبا تب رتسلو قوس

 هن هقشب اناطخ ههلاراشم رک عر نعض* لاح مالعاو هقشب اباطخ

 برصو یدنلوا رادسو شعب هی رب رهو رادصا هلع مما وا هدروکذم رات

 نوچ E اتعد هدرکر ابد هنس ول :تاصعیسا اعر

 دشروح رز زو از٣ e ا :اح هقوصح لالتتسالاب و یسلاو 1 امور

 هدننعم هبلار اف مدعمندراه لواهلرب فاترت هاو رک اب هننہەماشاب :دجا

 دنت احن دمار قار مو ربع *اتن هنعددلوا ندهنلاح ھه هصا رَ نولو

 زا ندنراشاب چ وک لاع هاکر دو ندر ډل نه اول اشا كلام قرص یاس

 كن دوم ینایعا ههناهمقو ندروک ذم ءاضق اغا دشار نالوا یرظان وقاعص

 ا و 3 e دجا یام ا نیرو تا هون اعود جد

۱ 

 ندنساضف تودخس

 ندنساض» نب ترا دو2 قرصت»یع ی

 یرافدلوارومأم ید هنس نک كر هنلک للخ هرکسع بت رم هبهرباس لاحت

 || بتر هدرام راسو یان هللا رکسص وللک مدقندراپ لوا هلمجو
 | نیک هتودو كب نسح یسهدب و قجراز اب قر هناوا یط یظفل هلرکسع
 | یاس راح هجالاو اشا نطصم ییهواب ندناریمرم قرط یاس

 HER ر ن رزى دو وو ي وکر مشواش را ب هو
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 ۱ ۳23 رسو تکرح سفنلاب تالذک هباغا نیما یاب یومتینابعا لر وکو
 | اشاس ندنارمریمو هقشب هقشب نوجم رانا تع راسهلوصو هنتعمهبلاراشم
 1 | هنسهظفاحرازاب یکی هنس نک اشا نان یلکسا ین رصد+ یغابس نیکه قود

 2 كازاش هکر هدنراچ لوا کرام هتسو هدهسنا شفق رومأم

 روعأم هتسنک ندنساضقهبافو هقشباباطخ ههلایمومهر زوا کیا تع نع

 قفلوا لاسراهنابعمرکسعرس هملاراشم رکسع رفن زوبشب «لمج و یراقدلوا
 رادراو ك لبعامسا یز ورس نالوا یساوقا كننانبع:*یلبا مور و نوچ ا

 "هماردو هنخ زو هتشوارپ عم هلاوقو یراصحروعو كينالسو یە:

 راسو هننیعم یرکسعرس ندو ندرلاضق نالوا هدنسهرادا تحت رناسو
 ران امعا نالوا هدنسهرادا ربز كر هلک للخ هزرکسعیکحهدنا لاسرا هرالګ

 هن اجو عم هوطهرقو بوکساو نوچ رام ر ههلار اشم تعم هدرون نم تقو

 سفثلاب هللا رکسع رفنكس یا كب مهار ا یرظان بوکسا ندنرااضق
 اوو E کرو

 كم یخی هرو ینابعا كن رزربندنرایشا یوم 5 یلاع هاکردو نوچ“ ليا

 ۱۸ تکرح مدسقم ندرا لوا هشعم یسلاو یا مور هن . هلن ا رکسعرفن

 یسالاو هنسو و وو ع سک | هتسودرا ارت و

 یضتقمرکسع تژک هدنتعم یراترضح اشاب یلح مهاربا قبساردص

 اأ هلا رکسع رفن كم دارو ,نراعصتسا كل فسوب یهود هلغلوا

 | رکد نوهبمل ؛ا تعراسم هلوصو مدقم ندراه لوا هنسعم هبلاراشم

 اواو رولا موق جرات هنر رهكناعاوا ما نانلوا

 یدنلوا لاتسرا

 ( صراف ۂظفاح ترازو هبحوت )
 رنخسخا هعفدو كناشا هللاددع یظفاسحم صراق ندمهارکن اره رم

 ا نا كاناما ةعزال هل را هلک یک ًاسع هدنماکبنه یو اسا
 ۱ یا نذجفوا اما ن راد زن یبیلو مورضرا قیجو ت ترمز ناک

- : EL r E 

 - س کد
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 : ا بن اح ندنتمدخو تفطاعو تمه و تربغ بابراهلوقمو |

 ٍ هر وک هتعفتم و رخ نالوا ل وماهو ظوملم هتيعرو تما قحو هم طلب

 تقہس یسهداعهبنر هد ادعام قد وشن ید اب رثکاو تانعو ناسحا

 هجا زغم ( فونشلا تأب ر ىف ال فومسلابابرا كل ) صوصخ او

 تداع ء دف زا تراز و یالاو هر ناسحا هت عام و رییدذن بایرا نارامع

 ا مزلتس و ِتشج باخ ا عمجسم صوصخ ول و تاود هس

 ح وضو هجر د شاب هلعش ه در دنع توفصابیالقع یو دلوا تغطلس تکوش

 راهظا هسد ءادعا ید هل 9 ندو هلا یوم یاشا نیعلوا تهاد و

 هنتسارح و ظ و ند ادعا دیاکم كنسلاوحو صراو و تعاح و تدش

 طخ نالوا رودص فحص شعت رش هل طر# كالا تقدو یعس لاک
 تفقلم هراز و یالاو هسر ه دم رک طساوا رجب د فید رباع س رش

 یدلروب مرکمو

 ) كب یح هداز یربب دیق> اب هبا و فرم تا (

 طیط ندنسهرغ یرخالا عبر یس هنس شب یر کب زویکیآ كيب هجگدقا ندوب

 نانلوا هح و ماش ءاضد هرز وا قل واط ریتعم ی زع ندنط.ص مو و كعا

 هدالع و قد رط 2 E 83 يا ید ۳ یر

E |ع ینامت را قوس هلعلو و ۳ یلاع ت تا ادر فو رعم  

 ریس :او رسخ هلع فطاوع ینوکی لا نوا كمارلا رحم وبشا هلبا ماقم ۱

 ۱ 2 "هرغ نالوا EAR جوا هنساس .ضق هلاسکب تدم ۱

 ۰ هدننوک ی عجوا یعرکت كرخالا عمر هن هر زوا قلوا ف رصتم ندروکدذم

 ی روس ناش "هلاشا لر قب رط عفرت ید لىسا هم رکم هکم

 ) هایس رحم لحاو اب هاتس ضع بانر ( ۱

۱ 

 اک تل یخ هلک نکفکو هو ربا عقاو هدنب رق یزاغوب زکد هرق
 لحاوسو نشو احا اغا ب یرادرمس ها د ین طا ندادعا

ECE SD o AE KA Hf E 



 1 یللا هحوت یتانعت نک ااضتنا لرکاسع نالوا هدنسهظذاسح ههوق رم

 ۱ ناسلوا ا هدهسلآ نیم هعل | ہہو بالرب ندراضف عقاو هرز غ ایش

 یاس ىلا هجوقو هدنسهدعب ةفاسم كن هلش یرالحاس هاکو نکفک ||
 ی زهظفاحص ندنفرط ه ہلا یوم رادرمس یا ندنعلدلوا ن نم ول هدنلخاد

 یلحاغاو دسگنزا عقاو هدنلخاد ات ءاواو هنعندلوا ندنلمو لاح

 برح كنب رزاضق وص هرق ممراضتش و یلمتک عم یردنقو سایت و
 اض92یدل ق رەلوا ساخر و كنج "هداماو شا رضاح ییابرا برو

 نکفکن دنا اضتتا یبهسراخ هداحاو لحاوس هلدصن غ ویشاب هتزرزوا

 ,لاع را اب هنس نک یسهظفاحم كالام وص هرقو یمهعلق ترصو هبلکو
 ءاول هلایموء رادرسو کودا شالوا هلاحا هنس یاس یلبا هجوق
 ءارقف مه تفنکو ندنعیدلوا هدکشا هملاسطم ناسسعت ندنزاضف ر و نح

 ا 2۳ماه هلصود مه و بوم یحاعذا هبسانم الب كعر

 قارا افو و كنج هل ساب ل زاضق روکذ مه دالا ءان هنفج هوا بحوتسم |
 اضتفاو ر اظنا دم هفانکا و فارطاراهنو لال قرهژوا امهم و شاد رضاح

 اشاب دم ورسخ قرصتم یراقا جس یا هجوتو یو هدلاح یکیدلبا

 و کیک تالحاوس و ناک نالوا کد هلبصن غ وبشاب ندنفرط

 73 نالوا ی رات الو تاسمعت الب هروکذم رک اسعو هنسهظفاحو

 هد بمر و هدر یارقق هلتسهبلاطم تاع تودا هظفاسشح یهر و زم

 نوع نح ا لغ فرض ن ادلاب هنصوصخ یسالک هسعودو

 راسسلو رادصا ی اع صا هی هل هد رک طساوا اناطخ ههلاراشم #8

 ندبا اضتنا ید كرکسع نالوا هدنسهظفاس هو ربا هرکصندقدنلق

 اضد ضعب هجوم یی اع صا ناتلوا رب رحن ندندناح یل هبلام یتاندىعل

 راد رس ید ی رالحاس هو ربا هلغمآوا رب رقت و بیترت داتعمرب ندہحاونو

 یاکح“او هب وقن هل لاک كنساحاو لجأ س نوچ٣لداو | الو كم .لایعوم

 ۲٩ اش ROE NT ا ا راهنو ليلو : |ا
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 ف رش صا رک د هدم ود رم خراب هنن اا طخ هلا یعوهرادرم» یواح

 ( اشا یو بتاج رکاسع قوس اب اغا دجا قاس لئار ا رظان نیست )

 هل اب ر ودام هننیعماشاب ندلایلو را A یناحندو و یسلاو هر و

 رهاظییددلوا مزا یرامل و هدنراتب ر قمأم بوص مدقا هقددرب هل رکاسع

 رادتداو تقال بحاص ند هنس تنطلس ههدخ یلوصح كما و و راکشاو

 رهشو رادیدن ینددلوا فقوتم هنج نیعلو بصن یر وس كتهسکرب

 هلرب راضحاو بلج هب هلع هناتسا ندنیناح یبا غور هدنطتساوا یضام

 یو یاع هاكر د نالوا راقو نو درکر اب رد تر صح روضح زد رمظم

 رکشلو یراذکر اک كتلود ةمدخ اغا دجا یرظان لئاربا هدقاس ندنرابشاب

 هدندنع روما یابلوا بولوا ندنرراعش نرهش هلفاصوا رار و یشک |

 نیعلو بصن ىج ر وس كمملایموم ءا هنغیدلوا راتو راوطالا )ف

 هند یت د یرتف د هعطق ر کن همت رم رکاسع هلکع | قلعت هلع هدارا هنگ

 رو نق رقد و تکر ند هلع هنااتساهرزو | ی روممیاضءقمقر هنلو ااطغا

 باصصتسا سفللاب رکن اریمرمو یارشاو نانو هرزوا یتیدلواقطات
 هلایمو» یزرکسع نالوا بولطمندران | كرەدا ناخن ا راغویشاب ثرکو

 - هتیعم هلاراشم رکسعرسس جوف اجوف ندفرطرب و هلارساو قوس یی ردیپ
 هملاراشم تعم قرهلا ین درا كن هموق رم رک اسع یدیسودنکو هلاسرا

 هدمارطامرح طساوا هن هل رومأم تروص هلاثتما هنآرو رما بوراو

 یدنلوامازعا ها رع بوص

 ( اغود ةتسارکیظنت اشاب نادوق نفر ) ۱
 با دشاب هدرب رد اهرکم # هدم فکز ا طاتحا عالم نعد دوش نوچ )

 مک عقاولاةمج نم ناک هدننورد ززاغوب یکیا هجتسادوم ( ارهاکریز
 هنب زفروک كدنو هدنرزوا ییحاس اب ورواصو هخابو كلامهنک امانوتهو

 لحاوسو و هدیفس ی لحاوس ردق هب رغر ازج عقاو هدنلحاوساقب رفاوایسآو



 9 ا ) ۸ )

 ۱ طخ زکدقاروھشم ک۶ Th ا 1 رب هل 1 کرآ هدّدش

 هللا یناباعر مور و رییکو رغص ر وشهو هدنکارپ هدنسهب رق نافاسو

 سقم هرانوب و سربقو دب رکو هر وه صیصخت و هریک ازج ول# |ا
 هلع تلو د نالوا راد یدوقنو مکح یارحا یاھا هدرلهطا میسج

 لاما رات ی طع هلم رلاب رګ نوک نالا كلا وروا لود کال املا ةعضو

 زا رکاسعلاو نالا لكم هدایز دو هعطق یلازوب لقاال ریکو ریفص |
 | هدندنع فاصتاو فوقو بارا کودنا جات حالعال ه هس رح نیافس ||

 بانج قیاطد هتددصاو (ناعالانم ةمهلا ولع ) هدهسلا هدکعروک ۱

 هتنم یضارا هجو ناباش هکغلب یر دق ندنناباب یب تدان ضع كلاس
 هدیاتسش یاد هيلع تلود یدلبا ناسحا هعوسم نداعمو راتاو

 ( کرد ور ملا ی لک ) هلفرص ی هقن ال تمه هل م (لابطا علقت لاحرااةمه)
 قو نکل رد بیش یی لوا رسم یوصح نادزب نوعاب هم داف 1 ۱

 راونا هلنافغ "هدرب تلولبح فالخا ترغ یک هاتف الت سا هدومات و کا

 ندفرطرب ید كن روروف هتسارک هلکعا فاسکنا یک فاصنا
 قر هنلوا عطف نا یراحا هحشالوا ورن دادم رب نوتا هتسر>و س رغ

 لیهدلوا دوعقم جاعا قحەلوا یسهتسارک یپ کک هس د ي ها

 هژوقم وا هدنرلټم اعم قا دوعم ر دق هفاسم تالتعاسز و وا هزهلکسا

 نالا ندنغیدلوا ناب سج یلح هءطح لقن هرات وطواو راس راجا

 ةعطاق هدارا هدهرح رخاوا نوجا مظن و معع ءا هتفیدلوا دوحوم

 هبلاراشم هلفلوا لاسرا اشاب نادوق ناذلاب هلممه ردنکسا هاشذهش

 نعت لع قفاوم رب نوجا ىلج هتسارک ب ودنا عج ینهوحو یاوطوا

 ۹( یاشاو تدوع هژ رب نيدو هسلت سموا لقنو عطق نداروا دعا نمو

 زا لع تلود یسهشناط ولقاحو 8 تالا نمو ( ىدل» ۱ تز ۱ روما

 اش ر نادوبف ندنراقدلوا هر زوا يا e اعاد ا

 ) زکدقا )



e 0 
8 

REE ۳ 0ضعب  | 

 ۲ نوک چ اقرب و ادس کشک عاونا كرهدیا لس هب رەب قوا لا

 ندقاطزاح كنم زرومْأم یلوطانا تولک هتسوص اغا یراضعت هدنرورح |

 اعا اتم هتفیدلوا یراتساره و فوخ یعب اعدتساو زاب ییراعارو ن

 ابد |

 ) نوامش یودرا راخذ مت (

 ول هسور ورم درومظ رخ ود رفس یراتکلم نادسعت 8 قالقا را

 هکنالوحردق هب هنراو و ا یسلا وح هنوط كنابامور و السا ندنفرط

 هدن وامه یودرا بولوا راذک رطاخلوصح هرخذ هدراګوا هلعلواادعا

 بتر نوجا هناهاش بکومءءاش هنغیدلوا راکرد قلق كرباخذ هسا

 یرباشذ سانجا نالوادوجومو رخدم اضتقا الب اع هدهنردا بولوا

 ندنفرط ناقلاب و لا سا لقن نامه هناقلاب هلبا ره رع یناسعا اضق
 هواه یودرا هلا هب ره ثان اوح و نارتش نارم ندیادش دمآ ید

 هبهداز نریودغاط یسشاب یجاتسوب هنردا یصوصخ یسلتا لاسرا
 . ناب و زج كراخذ نالبردنوک هدهسا شغل دک اتو هیت هبلع یحاوااب

 كنالغ و طحت نوکب نوک هدنمانه یو دراو یکو دنا هدنسهلوقم

 راجو هدن واسم باکر الاح هلا غغآوا راسبخا ندفرطاوا یکیدنلهداب ز

 هنردا هلتداسنم ینیدلوا یلکو لواروخارمم كيدعس دج یاد

 ندنفبدلوا طوب رم ههلایموم یناناویح هرماع لیطصا نانلوپ هدنسولاوح
 شماقتا دو رو زونه ندنتاناومح یرمبوراو هبناطواو تکر حندفرطوب
 راضحاو باج یناناوبح هلوقعوا هللاسرا رامدآ ندنفرط بقعرد رانلوا

 کوب وانا دا هدنسلاوحو هنر داهرک اذلاب هلا یاب یجناتسو و

 ید ندنا و هنفرط نالا كرهدلک و هره رع لاطاین یر اخذ نواه

 یودرا كر هیملیسک یسدرا و یدرا هلب زراطق نارتسا و ریکرابو نارتشا
 لکو لوا زوخارس نوح رام لا رادتفا ناطبدش هلاصدا و لاسرا هنو امه



 کک د ا2 یک یے تج

 ىلاع صا هدر وب ن هام رخاوا هل اناطخ هام )ایمو» یاب یجاتهو و

E.ی نت ا 1 تضارتدو تم نع ا  

 ندرالحع ندااضتدا هلک زا قلعت ا یراب رهش رص> "هداا تد رخ “هدأ را ۴

 1 ی او قاعطا هدالغو هشاضمتفو هل و هدنو ام یو درا هل رادصا

 همز رش ندارارب ندندناج یرابکو ارزو ید هلساعوغ یذحا نیبعت

 لاعح۵هللثم ( ناطبلاانهلخ تملا ) بواوا راز هلدسالب همز رش "هللق

 یصوهخ هرخذ نوجما قلوارارشا یدعت بااهر ناراترس شلوا

 ( تب ) یدلورارقو تبشغ تر وص هلن رطوب هراشنسالاپ ید
 ( لاس یخارف را هب ناهاش لدع * لانم طعز دوش لداعوج هش )

 ( نواه یر ر) به هنراو هعلَب گی تم (

 ندنعدرش هل اهرباس ماکشسا نامجو رکاسع رذکب كنسهعلق هنراو

 تاخوسنمهلذلو ا مولعمه هلجندنکو دنا هدنش هجر د یم او طفح موز

 ا 4 e ۳ حس ى ۷ جوو 3 و

 اوا هقسشپ هقشب هدموق رح خیرات اباطخ هما یوم یالا ناریمو
 هدنرا-ماوا هکر ام ا وشاو یذنلوا لاسزاو رادضا لاتمالابحاو

 هل وا موو هلج هنس رزوا موشم ء| دعا هلا هرو 3 یراب نوعان

 هد رش صا وا یواح ی راح زومأمو تار ہک ع هنو امه یودرا

 | دصو ماش سەب با رطو ماش تلابا هعشت ندنعلدلو 1 آب رسو رادصا

 یلجر ؟ اسع انشاو رد دم هاو برحو ان اوو مایا جد ندنراتابا

 اش نکاسو یواح نکو دنا ندنساض تم هداع تمارک هاشداب هدارا ید

 بیترت رکسع رفن كس کیا ندادیصو كيب ندماسثسلبارطو كيب یا
 ا هنزوا ي A را



 یل دنلق ر ومأم هما یومو راشم 1

 ( كب بغارب یناریمریم ناسحا ) ٍ
 روغ كب بغار د هداز اشاب ےھارا ندنراتشاب ی ومق ی اع «اکرد

 هلنا كولس نسح هد هنس تدطلس تامدخ ینددلوا مدنکسهو راذکر اکو

 یسلاو هروم الاح ودر راو-طالابوغ رع رر هداز رب ز و وضوء

 ندعلوا راعشاو اهنا ندنفرطاشاب نیدلایو یرکسعرس یناح ن دوو
وامش طح نالوارودص یازّفا فرش یا

 هجوم نورمم تباشع ن

 ناش ییعاساو هوباد بقعرد هه وا نالا یاریمرم» هر هب ودننک

 لکو ا ارش ندناع هارب من ها ي> و ناباش هر ارته رب

 تع رە هلوصو هندعم هلا راشم غرس ه ندو 4 مو یموبث نمو

 ف رش صا ند:ا رودص هل رات ی سادن ی و ا

 یدنلوا لاسرا ههلا یوه فرط باک

 ) رکرذو:ناب ر ی یا لرعوودرارد هن رغ عوقو )

 ) ناب رکسع اوط "هدنهوگن زاوطا ی ضعل 3

و سحانم موج عل طمتاعفدلاب
 ان شاب شا هر زوا ی تاعوق

 تك رح ییااع امد رابغا رابغ ٌهسان-نیو راد هودنهرارشا راس تیفک ز

 راو و راح ماسر یالتیم هللا ۳ یاد وب خارق ااا

 هبءهاتءسا و تعج ررار Cz اب هر *م هن نام یراد یک تا بالعفاو

 لاش او تاود دج نازام ا ورڼد.لددناراد اب او رارقم

 هام ( .قداتتساا نود سرد بر ) تءعر و الم نادم نازاس اکو ج

 (/ ناشهد تسدرد زاب ) لثم لثم هدنادان دب دن رانا تولوا قباطعم

 هو نک نالوا تصرف دادصید یماهس ( اهرا سوّملا 0

 نالاو بصغ ناصبج ندسفم كوان دیس كردنکو تباصا هنالهاات

 هرکس شااوط رک هدعب و هرکس ناراک رس بانسالایوژ,نالوا

 نالوا نادناهح سو هلا داسعناو كولس نسح نامزر هلرب تارس



۱ 

 ۱ یراج بوتلزواب وریندندمرب هلینادتفو كرت كنب رل هيب رتو ملعت ناب رکی
 طرد هدرالګ نالوا یرابعچ هدهناهاش الا نورد قرهلواینطو یب

 "هلماسعم یراکدلبا هت.ذ لها هو رک و تصر یارتفو یرانابغط تدش
 عطف ندهبنجا لودو ر داب ناکما "هرباد جراخ ی رهنامصخ زادکتناط

 بات كرهرب و باوج هاصع ندا روهظ هدهنافاخ كلام نورد رظن ||

 ناربدم و مايع یار زوو ماظع رودص هدزودرا نکبغو یراناوتو |

 خذو یرالواصت هنایصقو ارق هننکسو یرالواطت تاعفدلاب هماهو روما |
 الما هرخؤم می راوت هلن زهدام یرالماعت هللا لت ییراطباض یدنک هرک |ا

 ناشلخم ناتو رب رج وزوا یهقیقخ نروص هدهسا شفلوا ناکاو |

 يرش نوع ( هلت ا كناسل هب رح ال ) هل فلوا نامز ینانمو |
 ایت را منابر نخ جم زا نتعس یک ات ) تس ردشلوا ناسل طّفح ثعاب ۱

 لاسرا هتفرط ن وامه یودرا ناب رخ: ید هعفد وب ( میا دوخ ُهصق ||
 ۱ ۱ یا زود بوس هنحرهدناه هتشذک تور وج ندلوپ یجاوم نالوا

 ندنفرط جاردن هدن راک دلبا طض ودردراو ر N o د رھ هک

 رباسپودا هشقانمو عن هتد لوا حاطاو هلاطم
 1. بجاوم ول ید رلقاحوا

 یر رایصاو او ] لاک نکا راشعا هشراعو اعدا ود رده نم هل

 هل راغ | رادتبا هناعنصت نوک انوکو راهظا بوشآو هنتفروص عاونا هللا

 نیمعل NS مام هرفت رب ود ردد و رب تونلوا نک یدادزتسا

 . لا زوید هرزوا قلوا یساهم یراینبعت هدنام اب وک یرلکدلبا بلط هل ریدقت

 در یتسقاب هرکصندک دلبا هدافتساو ذخا ندنسهکابحاوم هب هسک ی لا

 تدم سومان رتس راجا جد یر لتر وح مطعار دص راب دلنا هداعاو

 لب یاو لزع یتس انا یر چک هدرفص هام لئاوا دل رانتعار ولوار ایم
 هدهلع انام د اشار هاب دنا اهن کا هلکع | افا ین یاد - کل وقو

 || راستجا هتوامش عاوناوراذکو تشک سم راجنو لل ر را هرحز جد |ا

 | الس وک هم هعج ین باس یا 2 بوق هرزو ۱



 مر

 هر وب نح عماج هلن رم ثا ( عشقا اهاحر تقلا عح ىلا ) لاس را هللا لوو

 هدنران ایم یلخراهطروا یکیا نانلوا رک ذ نکیا ردنا راذک یهاش راتسد

 هننواخر یسادرفو لوم ید رفن لا ندنفرطو لوغشم هنکنج لاقت

 لوصوم هفلتابکسررسم اغا نطصم یرظان زاغوب و لوزعم یشاب نایکس نیم
 ماع داسف نیکسن رادقمرب هلا مادعا یب یش جاقرب هرکصنوک یا بولوا
 ۱ ید

 ( رکاسع رارس راعشا و رعاوا روص لاججا )
 اشا یطصم یلدا هنراو هر زوا یکیدتبا رو یر د هکدقعم ند وب

 هدنغاجس ینوطسق هقشب ندراع بابراو اعز يع-سا روهأم هتثیعم

 ۱ هراو ید كراع تارا و از نالوا ندنرلقا ناتو هن عقاو

EY NE =هس (یواح يروم هلکعا قلعت هرس "هدارا هن رات روم  

 2 . رار زوا یناصع ( واب د رص ( یدنلوارادصا نامرف هد فص هام طساوا

 ۱ شاپ ی مهار قبسا ردص یسلاو هتسو لاح ادعام ند زرومأم و 1

 شئارب و هتشوعرب و ی ازود هل ےس ەس الم قلوا رومأم ید یرا رس ه>ح

 | رکسع رنز وثب ندنسهبحان كيناو زوبشب كيب ندنبحاوت نیشالوقو
 هن اون هموقرم یجاوت نوچ رامردنوک هیلاراشم تبعم هللا راغو يثاب
 رکسع هدنتیعم اشا نیدج دیس یظفاح هبال الاحو هقشب هقشب اباطخ هر اسو
 نلصح كيناج ندنرایشاب یہ وق یلاع ہاکر د ءان هنمیدلوا مززا ریش کک

 ,دازراد هاب زخ رومأد .هنصالختا یسعلق شافو یلسام نوزب رطو

 یلجاقو نافع هداز رطاش ندنرابشاب یوق هنبو زومتلا هلتفرعم اغا نال

 هلغوبشاب زکسع زویتر د ندراضق نالوا هدنرهراداریز كزاغا ش# هداز
 یسلاو هقرو نوچ اب لاسرا هننسعم هلا راشم طقاح اباکزا هب هتسفس

 ۱ رکصو تلخ ینو یسوبق لک اش اب مای ناجا نیت وب هدوتع د بولوا

 یا یر واب ایم کی مدقم نو وکر و منه هتاج
 را E HORE 2 1 ر>رب شهر ود 9



 تاوعاو نا نکن ك هده لود هملایعوم هراس ینیدلوا سر دنوک 1

 ۱ ۱ كن زولک دک یلاع ها6 رد نوجا مادا هدنوامش ئ و دراو همدب اباطخ زا

LL ا ۳ ۰ 

 تقد هنس وقت لر ال ندنا اضتقا هرباخما باراک مزال هلسهدوجوم
 نوچ راس | هدادما هدیس لصا هل راد رط ی ا ك “دو یرلتتا

 تواوا ییسکد رک: , رن هاب مود گی راکب یا مورو ههشز هعشب ۱

 تو راو هتل ۳ هل شاخ یدو ید اشا ردنلو نالوا E هبز دا مولا

 نوڪر سبا تر زارا هدنماعشا یسهعقادم هدرومظ ادعاو ہدنماک ھا

 هذران اوا ام دقماغا ناشع ترد شعلا ندنهوحو یو هناو هقش |

 هد هسدآ خب زوم هن و اش یودرا ا هلا ر زومشد یکحهزوتک ۱

 هل جو یتیدلوا روما هد: ندنکیدعا ترومأم یادا نالاللا

 قلعت هلع دارا هنت زوم أم هنو امه ئو درا ید هنسو هل ارفن ومش

 یم هنا یرغزرس ندنهوجو هن ووو هفشد یءاح ی روم ءا هنکیدلرا

 هلار ةن زون قرلوا ع وشاب انا ركب ما هسا هداز للرادناع نالوا

 یودرآ هج رکا نوهسهلرا تعراسم ۾ واه یودرا هدزو رد ز ورو

 ةاحوا هہلا مو« قحا بواوا ردانص فرش ما ندنفرط بنوا
 دعاة ىس روعأم ندنفرط قاحوا هل > یتیدلرا ندنناطباض هرماع |

 نالوا هدقر طلا هلا عا دام ندنفر ۳ قاحواو کولا نده عارم

Eوب چ ردو سصا 0 كدا ۳ یر 2 و نار  

 | ناامنی وا ها هوهس e فا ی نا نی قم
 ربخو لع هنفرط و درا نوجا قوا نیقرت یدسیق یبرومأم هلغلوا

 نویسم تعراسم هلوصو هنو امهیو درا هلبا ناهعسا نیارادلعو
 ۱ ۱ هرشاسم ناثلوا نیبعد ندقاحواو 4: طر اس لب یرهگب هنوقو او

 ۱ ایس راک دنوادخو هددسو ر 4 هلوا ندنط و یش یراتازت ااو

 و قداسو اغا a ۹2 ی زا از روش باصع نر نود

 ( یال)



 دعس ۳7 5 تر ا نیس 2 قا و ۳ نبی 0۳ الا

 رقص رسان وأ هعشد هعشد بال هما یعو» و ی راتن روما ۳ ما

 یدنلق رانستولاسرا هب رومآم بوصو رادصا ناشلامهفر رماوا هل ګرا

 ) قحوعوص بناګ تام زاولو تام اب یدنفا دجا کس اسابا

 تناتفک- ندنعداوا یدوجو كنوترودو بو زاب هد طراح قحوعوص

 هة طع نوح راذملات كنب راکب لئاسمه هلا ن ودروقو تو راب یرادقم

 یحوعوص هر هعوت اف تعلج 4 تم وا سام هاب اتمدو 5 و۶ هاو هباهاش

 ى د هبادعب نوچ را اسب بم كن هب .E یوّدص نالوا هدننعم ید اعم

 یلاتطوا كنهرباس تایزاواو .زوط لک تك شب نوا هر زوا قوا

 هدنارب رحم نالوا دراو ندندناح اشا نیس>حدمس هملاراشم طظد اع یصوصخ

 زوگنا ند دوجوم هرعاص " هاج همج یا ندقلوا شفا اعدتساو يرد

 هتذدندنلب رد وک هنسس نکو زارفا نوشروف را: یللاو تو رات را ظا

 قلف | هناهاش هطع هل اس چ وا نوا هر زوا ا ارو د ید هعد دو

 قردلوا لاهل نحو حارخا شو رع كم یک ند هما هی نح هر زوا

 تولوا ینا هد زهر E نانلوا ۵ نیت ارظان هنس و درا قحوعوص هعق د و

 ه>رطلوا ا 1 هب یدندا دجا لمس نالوا ا >| یسهباب هيتس اش شاب

 لاتسرا ید ایثاو مل علل نوا راندا 9 ۱ اد ءام نگار دو 1

 عضو هب هسنیفس هجندق» هرز وا كلر اوکه اوا هن هقشب ندرلنو و |

 ید زوط لک كچ وا نوا .هزوط لک كس یک نالوا شفا

 ع الب ۱ هزوا ل 5 سا نوا هل محو ینیدنلوا بولطم هژرب هو الع

 یه رع فصاو ىج وطرب ندنااش 2تا یناسرا هغجوعصو لایسا قر هنلوا
 ناس هداز راد هنب نخ لع كراح هد و بالرب ید یسهطروا

 | رکسع رفن كم هر زوا روکذم هجو هل راد زعم اغا نا هداز رطاشو اقا

 | یاع:«یخد هلاراشم 4هغلوا شما برمساو یلاسرا ی رار ماو باترت

 ۳ هنلرهم دی لو ا ا اک وب ی اب 3 اوا 3 زوا ی و تر



REN MER 
 اإ یالا روکتم هبا ماقتنا ذخا یک کرک ندنمشدو ماد | یزرومآم

3 ۱ 
  IT ۴ا  ۱ 2تنطلس ةهدخ نوجا كتا تراظن هنسودرا هملاراشم هظفاسحم ھو ۱

 ۱ نره یاتسشاو علخو 4.طعو همش نوچ لا تردق لس لدن هعل وا ۱

 ۴ دا كرس هملایعو» تولوا ندیلصم یاضدم تن زاومام كن رب ندهشس

 تحاص هدرا تدخ هلوقم و و دا تشن ندزاروا لصالاق یدنفا
 توتلوا نیل رظاب هنسو درا هلاراشم هل ساسنم یتبدلوا ید تدا

 ققسی و بدو قوراروت وزالو یاچ هرقو هقشب یواح ی رومأم هدباباوا
 یلئابف یاق وت۰غ و رازو و یوکرک و یدرتبو شوحومو عاب و قارب و
 تحو ذخا یهناهاش ٌهمطء نالب ردنوک یراکب یراتات یافولو

 ارعا رادو تعبات» هارو سا كاعلاراشم ظداح هلرب عّعو هور اللا
 یراهلبق هاب بقعرد كردنا تیاعر هقافنا موسر هلت رلکب هل بوو

 تکرح هژرب باصصساو جی3 ین رارکسع ر داق هب مضو ب رخو ینیراقلخ

 نکسعو لباو هن راالعسطاو رهق هلک 2۱ لواحو نیقا هادسعا رادو |
 هن هقشب هقشب نوچ رام لا تعراسم هکسیا ناشدرب و بارخ ییادعا

 : یدلدا رودص هش رش یاوا هدرو نم میراث |ا

 | ( ارزوضعب تبع رکاسع بیترتو اشاب یلعیینلدهبت نادش رفتن روم: )

 زا راسو هنبعم اشاب لو ربزو یرکسعرس یناح نیدوو یسلاو هروم
 ةمزال هدادعا لئاصعفد هلبا هبیعتو عضو رک اسع رال ندا اضتقا

 قرص یوق راو هداشناو نعشد هده را هدتفوا ارحا تجو نرغ

 یینددلوا هلی دص د مو ید یرغوط هرافرطورپ هلرب السا هر هک واو

 رودق» قرص ردتتره هدادعا هعفادء اشا یلو هلاراشمو هتفددلوا اتو ر

 یاس هاب لاح یردپ رک یرکاع بترم هم یعد ها شتا
 هر زوا بواطم قفو یررومًآه راس كرکو اشاب یلع یلئلد هبت نرد
 | هتسو یاعته و هنفیدلوا عقاو رسک ههبلاراشم ندنراکدع | لاسرا

 زا یضارا نالوا شمع هتزدب هل رالاضصعتساو رهف كنادعا هد رام

 ج
 ۲ ) هیه السا



 ی سر اه سو سد توس یو وسواس سس

BS 

ann aa <۳۳ و و و  
, 25 ۳ 

 هان هتکودنا ندنساضختم هناقاسش "دارا یصیلخو ع رب كهنعالسا |

 ی 3 ۰
SUE TOF ی EROS 

e: 
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 ندنسهعطق قلدورا نالوا یسهرادا هطدح لخاد اشاب ىلع هلاراشم

 جارداو لاسرا جود احوق هزو راباو حارخا رگسع یرادعم كہ قرق

 | رکاسع ید یسودنکو رادفا یهللاراشع یلغوا هد رعا لوا هللا
 ینترک اسع عم مدعم ندرا E لولح بولا یتسارو تا هروک دم

  fكردبا ناتحهنسا سا برضو ترح نالوا هدنسهرادا رب زو ۳

 صا نالوا دک یوا وا تا تع زع و هواه

 :یدنلوا لاسرا هتفرط هللا راشم هدرفص هام يخاوا لاتمالا بجباو فی مش

 0 هس اض دةم ییرومأم اشا نيمار زو یر یناج قرشو

 مو رضراو یک و سناجرکو حاکو دروس هلفلوا هر زوا تکرحهن رژوا
 فک سحو لیجرتو بلقو كتر و كزکشجو توب رخو یغراو رکب رابدو
 | ردتقم نداشا نیما قرصتء د راو ناتج زراو رقساو روھ ھو

 | سفللاب یراضعب لصاا یرا_ءکب یالا ساویسو مو رضراو هلغویشا
 اضق نانلوارکد هرزوا كنا لاسرا هلغوشان یراضعب و ناتشهسا

 رکسع ردق كم نوا قرهلوا رکسع ع و راسو غغ یخکشا ندزاولو

 هرات رفصرخاوا ایاطخهرارشار«نانلوا نیعلو هراندا اضتتا هللابترت

 نوآوا ادعا رظن محو یدنلوا بس رستو رادصا هلع رحاوا هقشب هقشب

 یس هعلق ردلچ یتیدلوا البو رهق رهظم هدنموجعگ ناعفدلاب ر دق هب یدم
 نمد ید ندنفرط هنسخا قر هنلوآ ه وقت یکی رک ینانکا فارطاو

 اشاب فرش دج یسلاو ردلج نوجا قوا موجهو هلج هب ر زوا
 ناثلوا ني اقدفم ءان هتعیدلوا یساضاو موز اردک کتب هدننیعم ۱

 یرماواو برت رکسع هبافکر ادقم جد هعفد و ادغام ند رکابص

 تنطلس یسارحاو یناخ شاب قچاو یدنلوا بی رستو لارا هب رللخم

 ولردق هتداعسرد هعفد و و اما یرلکدلبا لوک: ندتعاطا هب واوتسو

۲ 
 مم



pagءانا ا  Iقم زا نم  

 درط یب ولوئسم نالواهدرانورد بوشلرپ هل .سلاهاو |رما ناتجروک ۱

 زارا هدننیعم یزرود أم هنس تنطاس ید رانا قرهلوا دهم2۰ هدسعیتو

 كر دا لوباجو نیفا هنهباع ادعا هلر تفادصودهع یاغاو تدوع

 ندنجا یراک دارا امدتساو ابا یب رلکجهدا تق د هش زرمدنو رهق

 قرهلوا فارطا| یمح هدیهاش دا هباسو قاعسا ن رف یرللوئسم

 هنملع ولوقسم هلا هعاشاو مالعا هرانلک مزال یی راقهلوا لاملا مش رتسم

 اضعقاو هوباخم هلاراناك مزال رباسو هل.دلاو مو رضراو نوچ رام ت اللوق

 ا ماداو یس هبادعا رهدنو رھ كرد | هعلاطم ینآراکعس ندا
a E ۹کر  

 لاسرا لام صا هدر و ذم خراب ید ههدلاراثم یسلاو رداح نوجا

 | دیشروخ رب زو یرکسعرس یناج هفوصو یسیلاو یبا مورو یدساوا
 یناسعاو یارشاو ااو ارزو صعل تال مور هثنسعم اشا دج ا

 أ خلا هرفن كم قرفرک اسع نالوا تبترت ندرالح راسو ندنرافرط |ا

 اا بوینوا ندندادعا لود مکحمو یوق یناصع ولپ رص قحا بولوا |ا

 ی ههمالسا كلام ید واوتسو ندنرافدلوا ترابع ندنسهلوقم

 یاب وخ ولی رص رو وا وهسم دل رک ندنعیدلوا هدنس هبعاد رو او

 مادقا هتب رللالعح او رهق یک کرک یراب نوعاب قرهلبراو هن زر زوا |
 یشات ندقلوا ندنساضتم یراب ره نرمصضح هدارا قفلوا توغو

 هلیفصت كروکذ د رکسع هدنروص ینیدلراو هن رنو زوا هکر لکوک
 اخ نالوا مواعم یت +> هوا فرطر ییاعت هللانوعب یسهلاع ولی رص

 نی "دو نام جاو یییداو | هل اد انتسا هب هلوقسم درک 2 ینابلغ كنولپ د رس 9

 یر اصعب رص ا یوا اک كن ولوّمسم نالوا تلمو تام

 ی. هلج كتب روکذم نیرومأم هلذلوا ندنابمدب یراتچهلوا رطضم هلوبق
 یرا دیتمرب ثامهملایمود نارعمرم نارا قرهءأوا لوفشم هلب اول رص

 ( رکاص )



 دز ۳
 هرژوآ ولوفسم لقب هلارا زرومأم اذعابو یمن هه تا
 ۲ زاربا هدنعفد رهق ادعا رک الع نالوا هدنفرط هتوا كنا بو راو

 | هدیالوا نودا قلعت هذس دارا هتصوصخ یرالنا نیکعو تر |ا

 | رول نم هجو هلذلوا رو دصزب رف رش نورقکو وش نواه طخ داملا ی طق |

 هلاراشم زر هدر وکذ م هام رخاوا هلن هتک ر جو لع هر زوا

 یدنلق رواد یلاعرحا اب

 ( رفسو از مالسا لدا توعدو ركع بیترت ضعب هوست )

A DE 

 ب رساو رشن هنف رطلوطانا یرهاوا هلمدرت هدو ام یو درا مدقا ندنوب
 لب دعت 9 دم بالرب هدقدلوا یلاع روظن» یرتفد كنت ر س ناکا

 هګ رد قره نلرو تش ند هناهاش فرط ندنغیداوا لاح نده وساو

 فرش نع یل دت تروصنالوا بوصءس» ندهنک وام هح صتاصا

 رداص هجوم هاها نورتعکوش نوانه طد نالواوو دم او
 یاشا ندتنطاس ناهاوخ رخ لأم ةطخالم كناسشالاع ناررف نالوا

 یتقاساو تر J2 هّمام و الم روما ۷ ات یاهساو تاودو ند تن واعم

 تربع تح رهزا ید نامژ دعا هرصل و eC تباشا نالوا راکرد

 هل دما یتجهیلوا لا ندنا مسا رواوا ٺماو داع تکو بودو

 یدنلوا ب وصت باکو دق هل لع هدلع و كرو هر

 ( فرش ما تروص )

 ناش یجاح هداز قیطصم یجاح یناععا ولناشوطو هنانات ولناشوط ۱

 ناطباصو هب الو :j i نیعا سایه دحارخا یر ل ا یرک ذو ٍ ۳

 یسهرثک و تسم نالوا یک ود د ہک ےکح E دن ز تکه هوجحوو |

 لهاو رسا > هموجه ه هدو رګ تالاع ندذرط ره نوء د شقو زاب |ا
 د دلوا نيب تصرف هارجا یناها نالوا یربعض رعت هد عح مالا |

uهتلطم رصان ترصضح نوعو ندداوم نالوا ر۵ا 3 مواعم هنابلاع  

 هد دک رەنلوا داشسا هتناسرلابر بانج تداحورو داععا ۱
۳ 

u 
7 

4 

 رامم هنس ول ف
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E ۳ 

  Eموج هن 7 قرلوا ولسهر  aEناو و |
 راغ دوو ثول كن هبءالسسا یضاراو كدجاسمو عماوجو هنص السا

 ا داوا هارادباتبلاطم ضخا قفلوا ٽرغو مادقا هنر پطت ندماگل

 هلا هب ود ناکرادن.هنرزواراسک اخ رافک ءان هنغیدلوا ندنا تاو

 ییتوت هدراه پاوا ندنبناج یلوطانا مدقا ندنوب نوچما نفت موجه هلبتقو
 یرماوا ندا اضتتاو بیترت هریک کاسع ندنوب اه یودرا هرزوا قلوا

 هن. رالع هچرکا هل ار رشاب«صوصختو ر دصت ندنو امش یو درا تالذک |

 ا 2 روظنم هدعب ؛یرتفد هلروکذم سر قحا ید غلق ب رشت

 ا یمام نفت نك تولوا هرازوا هبونتو لب دعت هدفذلوا
 ندراض ضعب و بولطم هلا رکسع هدابز ندندح یراضعب

 ندنراندب ودن نک ناک ضعف هلا ي تردق ید قر هی ا نی ۱

 ۶ ۱ لود د لسا ندنراقیلوا نیم روملم هلا ننک کاک
 ,ییک للوطانا هثلاو دج لا هلو یتیدلشالکا هدروص زلروک صم یارخا

 هب ضو برخو هدن نک كس زو هرک حاقرب ندنسحاوتو اضق كلام

 0 1 نزسقفاوا تاعر هر هب , وسلو ل دوا نکیا دوحوم مالسا لها ردتعم ۱

 ۱ هد لاس هحرد یارخا هک ایه نالوا بد ص یتیم هنعل دلو تاترت ۱

 توشرو دعاوم قرهبارا بب رقتو فرط نوچ زوفرانلوا رومآم بولو |
 تاب وثم وللثم داهح روما مه ءاش هت راکجەردتا عد لدا هل صرع

 زفس نالوا ندهماع تلود EOS یطح و 3 ا الا ضارغا ند هل لو

 تعز عو تکرح هعشت ندنعد]وا بجو ییللخ ی ۱ و كع | 1

 هحرف ا "مرف ندنرلکحهعسرا هوا یودرا هلتفو ورانا ۱۳

 زاد دن ییدلنا ۱ ار 2 قناهاو تراسح نالوا یر "یونم قر هلو

 هب هب ولو لب دعت ك 9 نانلق بترت نوجا نوامهرفس یثان ندقلوا ||

 ببترت نداضقرب ره هل.بس>قلوا ندروما تابجاو یبترت قر هنلوا تیاعر
 و ااا اراق جبر هل اسح ر زا ER هر 1 ۳

 تخت تار 1 |



)۲۱ ( 

 ۱ روهه را نوج و حار <| FE انا

 ندشرط نوا یودرآ هګدقم ندنعیدلوا قلعت هذس "هدارا هنماترب ۱

 باكر یر هلوا اغلمو حوس ی کد حاوا ن نالواش# لق راستو رادصا

 نوه طیب یا ر وام هرزوا یوم توت ند |
 باکر نسهبا|یمومنابعا ةنکس هل دلو ا رودص زب رذر ناک وام نور اهم

 هبا رکسچ فن زو ندروک دم ءابضق هرزوا ینددنلق بیروت ندنو اڅ

 هاو میخ ةيطاَق "هدارا هنصوصخ كتر ومآم هنو امه یو درا سفنلاب |

 دابمحوازغو یتیدلوا والثم هشاس راپا رس ول هد هسا دا شلوا قلعت |

 تعز رد بناج هدباب و و رهاظ یتودلوا نیع ضرف همالبسا لها اموع |
 ةللالییس قودهاجو ) هقشب ندنفیدلوا شار و فب رش یاوتندارغ |
 مبچ نالوا :یتربق هبازغ اند و الام هلبع رک ,( مکسفناو مکلاوماب | ۰
 هلا هنم السا تیج ناخ بولوا رهاب و ید یتیدلوارومأم نام لها 1

 ب وفعهنلکلا راتلوا تر دق یذ والثوب بول وا ی

 ناباتش هبازغ تمحو یییدنلوا هلاوح هنسهيمالسا تسجو هد دتربع طقفو ۱

 قلوا تابوثم لئان هلا داهج ٌهضیرف یافیا اهن هلل لبق قرءلوا |

 ندنغیدلوا تمذ ضد رف هنینموم هج یرالبا تفقد هلاصمتا باسسا ۱

 یارجا هلا تعز ع هنو ام رس حد كرانلوا یتردف اندی و ام هاوقموا

 ندنسیرب نوسلوا هسیا رولوا کره كرلناوارومأمو یرالا تنابد ةمزال
 هلتمج و مکر ههلفنواع ون ءوجولا لکن م قلوا ونعیترومآهو قفل لب
 ا هل ودع دشا قر هیغ او دعا هتساعدتسا هسلاردا ثب باسا |

 نیت باش عتداک وام في درت ڪوش فرش طخ یرالوا لیکو |

 ناشيلاع سما نوع زس ےل ای ود و اال وم ۸6 یو ی ان نقلوا

 ندزکابضق لاحرد هدقدلوا زکمولعم هناکولم طاق هدارا تروصو

 1 ردتقم هب رضو برجقر هلوا داب یناثلثو یراوسیثلث هلرتنزول بتر

 زور هل رب عر اوا ناببه هدیفرظ نوک شب ! چ واو بارت ندای 0
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 ۱ کد دتسا دوجو نی | مال دوامه ا مدقم ندر صح

 رنارفص رخاوا یف ارب رحم ردشلوا رداص ما شل اع نامرف هدناب کلا

 فااو ناتو ن رشعو تیبا

 ( ماما رواک لد ) ۱
 را یسادتفمو مایا ادم و ینابعا ناو توف هدهفوص

 مود e یاغا ۳ نالوا ارش هلال ماما رواک المل ا نيب ا 4 سارا

 تعاج نالوا هدیلاوطوا هلکع | ادم دات شا هلا ولقاحواو الشساو

 یصعتو باسطخ تام هلا ازاو روح *هلماعم هب یغاشا ندوراقوب هنیلسم

 هرس قرهلوا و وشاب هب رکعت یاوحوا هعدقا ندو یدمنعا داد نم

 نوک انوک تولوا نواعش کنی تل هل ما رقاو نز | هدودراو تعز ره

 ةلر رارمخاو تان هدداص تراسحهبراسخ و وو رامظا هراوم ان راوطا

 ك - رلرمضح ماعلا ما دام یلامت هللا هدنس مرڪ ما ماماو اع هج ول و

 تو او اف الخ تعسهح و مەلا را نداد هن رنه ناهاش عین تل دععمطتبآ

 رارشا عج هتناهاو روج عاونا هب ییمضعا ردض فرط هدن و اش یو درا

 ةحصار یتسهشناط یرکسصع هللا اسا فیج فیحارا طلعو رادتنا هللا
 عطفندنگ دلار ها راذک و قسیداسفرازه تا هاش رش

 هنار زو بودا بص یاب ل لد هنسو دنکی ی 4 07 کرب ندواقاجوا هل اراظنا

 بقا دیدانصیظعا هل ار تعشحو هند د ضرع اورب ېب هللا هبکوکو هرتاد

 انعم شرصر ردا هدافا یننونجو تهاشم هجردیساعانلعینءیدلوا

 هرزوامایقو لاغتاهلاسءتو كنج هلبا ادعا مالسارکسع هد تح یدا |ا

 هلا بلج ینطاقناو مده نتو تالدنچرب عقاو هدراوطوااسح یو نکا

 تدوع ندودرا از دعد سم هان رصقر نوجا ودنکه دنرانکی

 0 لش هرزوآ ی ما و هو ۸2 هلا تارشح > ندوا هدم شان ا

earan a NEA NDP E a i سا و اهر 1٩ raha ALD arama aye a RR CAC BA Ds RV جم PANS NNO 2 

 ۲ اما )

ش شفا ابهو ةبهادرپ د
رو "هدروآ 1 ین رافرط هم

 ۳ ۱ لغت ۾ ه

 8 ها رحاو راما قئامخو تواعش ہل عا بولوا



 | نوزوا قوت: ناسعا اما ىدا RE ا ا هثسلاها | ۱
۱ 
۱ 
۰ 
1 

 تعللا تسحهدددلوا نولغە قرط ماها رواک بو ان کک وا ینو وا ن حد و كزو ۱ ۳

 1 با هد رفضها رخاوا قءاک> یکیدلبا ارجا ہدنلح رب ابهدیرپ هژرب الا /

 ۷ عناه هعداوا هر الغ نالوا هلن ا د انتسا هوا رطاو علاش هد هيلع ۱
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 زعصو ندنرکر شروط كموق مع اعا نیسخ ندنعباو نانعت كاما نسخ

 یشالو نکا یبرحرب یاس و ندنریدکتو لیزر بجو الب یریکو
 بلب ناح ندنرفتت ید یهلع تاو د فراعو رضتسدو طیط لالتتسالاب

 هتطرف تقو لر دنا ارادم هلبنس یسال-تساو باغت قحا بولوا گلد

 نالوا تداهم صاختا هدنربكن اتش لامل یک اندو یدبا اٹک هدد

 E هد المج -كعا ت٫ذاو ثا عاونا هفز ط نولغم

 نیسح هرزوا ییددلوا مولعم هی ینیداوا اضصوقوذ اوکو هجأکا
 ی رانا ییا تدوق مع هلتصرفوب هج “ایا نم ( دالا نم خابا )دکلا ید اغا

 || ردق هتلایراقلب وا نادنسهرا یرالوق یر راقایا یکیا بویلغاب ےک هت وہ وہ

 | یسهنزو رصم قاراویصوب دلکش دومع»یرلکد.دیروطاسنوتوت بورک
 | ید هسنعباوت ودننکب وغارب هن رب هظر وا كن هطوا هرکصندکد با ی

Eكنضعب و ىن رالا تنضصعب كر 3  

 هرکصتدت دردنوطب ردتیادنب ےک هر رةنررب ی را هج هر 5ك ضر ىن  رادابا

 | یطانتحا ةمزال هلن رالوا ا هب هنضق هګدقم هسا ییباوت 0 ن

 | زاب هدمعش راضح ناہنوا یفاو هب هعدخ نازوارا دعا ارجا هلمج و ره

 | اغانیسح هبلایموم نکبا هدراظتنا و درا وا نوب وا بر رغ هڼ ې هقب تالف

 ادج ندنندب ییتواقشرس كمامار واک بوراقچ یعا چ نامه

 ید

۱ 

 ( اشاب دجا رظان ندش ےظعا ر دصو صع 77 لرد )

 "هلن لصانعو ارزواا خخ هد هنامژ هج رک اشاب اض فسو مظءاردص

 لاوحا یا ندهلوا تنطلسرد مادحآ لباقو تاود تس د "هدرو 9

 هد هدو اسم هلن امزو توور» جارو انشا هنایشآ تد اعسر د ناک ةر و ناک یا



 رعم ندنرامجوتو لراعو ارممان هتداسفعاو نما كنهقرفت: قیرف کا ||

 هنس ادو E E ا اا تم هدکنس ۶# زالوا لئاز هلفطا |ا

 ۱ ییزاسیکتسا موطرخ اکا هک در وکت عالمو ۳ یتس العتسا اعاد 4

 بضن كرز ورب ردتقم هرک ادع "راداو ریادو روس هدنتسم تلاکو |ا
 ]| هدلوالاعسر هرغهلغاوااناد راب رهش هدرکنیش ییدلوا بج وتسمى داعقاو |

 تلاکو زه هلکع | نافو هدک دلم ا دادزئسا یو ام ر٥ بوراو 9 ارم او

 | یلضراق هدومرف بحومرپ هلظفحو ذخا یدسنفا باشکلایسر یناریک |

 | ندهناتسا هدانناو و یدلوا اونا ماقان وما هدهقوتع د قبا س ردص

 اعاو نراشا اشرف تولوا ندنرابساب یون لغم هاکردو یرظاتلئارا 1,

 هنر ط هردا هلسروص تا روس هرکصن در وذا شرانسو تان صعا ۱

 رمهو لاصدا در نیم بوردلاث ند هتردا ییاما دچا زال نالبرولب وومآم ۱

 ۱ كروب زم هام یزبخیکیدایا لاسچتفسا هت روم “یادا هللا ےل ہت ینوام ال

 1 مت یا ردص ل %0 ا دراو E نوک ی 0 یرگب

E ( 4 3 

 ار EL زال كد E یاضاقم قا بولوا اه

 ۱ لصااق اضو هخو نم تاد 9 تمکو تحار بانو اب هتشاو لاوما 8

 1 ۱ زر تنش ندنسهساتط ولق اخوا تواک ندنسه رمز ولنا

 ا 9 یشزا وتو باق فلآ یهلوقعءان صاخحا هلوقموا هلدتسح قلوا

 1 أ اده ما تولوا الت هل سالب مارکا نکن یار نامه هکناب و ما دا

 3 ۱ لئام هک A ىس ینا بند هک د الكا ل هدعلامو دارم

 لاننا لواو تجود یللدم یر ردنص مرجال ضصوص>و و تکنو

 كا اےک و ا یو درا هرژوا جام فا ا تدعسا لوا روخارم

 قرهلو اماق رومآم هد.هاقمعاق دنسم ردق هب یمظعاردص دورو اشاب یلع

 ۱ ه دم دقم توراو هب هنر دا یدلوا هژعلوا ی ملایر تك یک یوهززوم |

 ااو روصح> رع رم هژرب بلج هب هلع EN) هحدقم هرزوا یلدنلف

 و

 ۱۲ لاو )



 یدلوا لصاح فوقو هدلاها ماع نوک یسزاو لصاو

 ) ناديك درسو نارفن لا ساو ناب ره: نابم دنچ ندش نیت )
 ند هلع "هناتسا قر هنلو اروم هنقوسرکسع وادنلک هنو اتم رەس هدانناو

 لناس رک تیغلوار وهام را ەطروا یرهکت جاقراضتفالا تسح ج د

 ندنفرط یلوطانالرکو تکرح هلم زهطروا نانلوا رکد ندنسلاوجو

 تاوغا هل نوح راما تع زعو هحوت هن وامه یو درا هلن داشک راقاربب

 يا راغي وقام ىلاع نامرفاب كاذک مدقا ندنو كنارفنو نیمکت

 ساوا اد دم یکاحیداضو دالب لاوحاو یواجب را لا ساو دلک» 8

 یدتلوا لاسرا هرلاع ندنااضعها توتلوارادصا لاتمالا ضورفم هلع

 0 ا ناف اتروض)
 بواو اینامعاهلمشو هناوتو هاضق لر الحنالواهدنسهرادا رز ننامعا هلنش

 بواوا ندنراجانروط مدرهاع غاجواو نیسح نالوا یسهاب یرغزرس
 دګ دز ییاروطرس ناشلف نیع رشابم هصوصخ ینا یرکذ هءف دو "

 لاحو یربعح "یوم كس فک, ىم نالوا نمد دارت د هک ےک هاه

 هطروا كنیلوط انا مدقا ندنو و ندنالاح نالوا مولعم ه هل ج یتاکرحو

 یراقاریب ید درم. ندرناضقعقاو هجتراو هنت امن هل راس و نیم كنىلوق

 هن رلاسراو قوس هع واسه رەس قرهنلوا كراد هسلک رک اسعو داشک

 هست هملج هللاسرا مه لع رعاواو یبعت زرشابم ندقاموا E تقد

 تاکرادتو هسوحم* رکاسعراسک اځ رافک هدانناوب هدهتسا شلوا دنک اتو

 هزواجو یطح ههبمالسا كلاس بورتسوک ساب ۳ ره هللا هود

 سبقم هب هراس تاقوا تقو و ند همولعم داوم یټبد لوا نیب تصرف |
 تاداسوافعضو امل صوامع هح و نکاسهدارقو تابصقو نادلب تولوا

 بولاق هدنتلاراقانا ن دنرکمو یش كر "هزفنکن اوسنو نانصو ےاقمو

 ازغ تم“ نوجا هسراسحو هظفاحم ندنراملقلوا ضرع كهو فات

 رهاظو یهبد یک ودا نیعضرف هد تما هل ج ی زالوا ناناتش هدام



et) 
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 تکرح ندنرانکسمو ر نردحو رک اسع جوف جوف هلی د اشک قارب

 هدمهملعرد هعذ د ول هده دار اکر د یرالنا,تع زعو هح وت هبادعا تاحو

 ردتقم ه رض و برحو نایکصح و نارادلعو تاوغا قع هل نکاس |ا

 هل راتیعم یرنهطروا مراب رچکب مالعم هاکرد نانلقرومآ ینارفن یر
 كراغك ق حا بواوا ندنساضتقم مهناهاش هدارا یرلیا تع زرعو تکرح

 نیدحوم دونج نانلق بیت رت ارظن هنتناهاو رکم ینیدلوا لوو هن روط
 یررادتخا هلجو نأطباضو تاوغا مرماععاحوا ندنفبدلوا یو هب هل اقم

 كنسهراح یرامنلوب دوجو» هدع و اب یو درا كنهبلک رک اسع هدران وک وش

 هرفو رکاسع فر اضف عقاو هدراوجو برق ندا رب : یاصحا

 یرافلق رومأم هرزوا کما تع زع هن وام یودراو تک ر هل ته |

 نس هلا یوه نابعا ةنکسو هنغبدنلوا باوصتسا ندنفرط م مماع غاحوا

 قاعتم مهملع هدارا هنصوصخ كسر ومأم همغو امه یودرا یتدکتس

 نالوا بنص ندرو نم ءاضق نا رم صا لوصو ءان هتغیدلوا

 هدرالم نالوا هدکرادا ریز هقشب ندنرکسع ردا نالوا منامرف یجارخا
 یتارفن یز رداق هب رضو برحو ناراد لکو تاوغا قشع مقاو

 للاعت هنع بولک هنسارح اشاب دوادو تکرح نامه نایصصتسالا

 یودرا هعلاب هلا رهطر وا نالوا هرزوا قوا حارخا ندمهسلعرد

 ساب و ناح هدنروغوا ینا تلودو ید ند بو راو هواه
 هدنباب كايا تربغ نابمرد نماد هداهحو اٌرغ ضر رف ٌةماقا هل سادق

 تس ةنسل لوالا عمر لئاوا ی ارب رح ر دشوار داص عاش لاع نامرف

 فلا و نیتامو نی مشعو
 ( .دادعب یلاو تاج نوامه نا مشت لاتسرا )

 تاستکلا سبد ر هکنوچ هر زوا یا ناسنلق مهدا یاب شقن مدقا ندنوب

 مان نس> أ هداد عد تلانا یدفا تلاطح دعس ۳4 قیسا تاکر

r.در  

 ۳3 0010 مهنلع اوا نانلوا شن نانو ا ندقلوا
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 دور ولایدل هل خلرو- مازءاو ثعل ند هن اک ولم یرشا فرط هد نک ۱8

 دادعد "یلاو قرلوا دودو بر قفوت تلاحدوعسم هاشداب تاعجوتتاکرب

 هل عوطقم رمو مادعاو لتق هداومس هبلا یوم یعارچ ۶ مان اشاب ناهس
 معا هلا بصذ مامعاق ییاشا هل دمع هدادعد یە هب هلم اک تصر هل

 ندارو ه لع) یدشاوا ماسرا نداعسرد دراو یا ماس كام

 دادعد یلاو تاذلا یهلاراشم هر یز ا نامجو قجا ناثلوا لاسرا

 | دوع ه دم هع نيات ه ش رعت هب ودنک قلا مان هبق و نیمعدو بصذ

 | نمضمم یمات لالقتسا ههملاراشم هرکصندلوصو هب هلع هناتساو لوفقو
 صا ندلاوت اب رد راد رهش فل و٥ تباع فرط هدلو الا مع هام طساوا

 یدنلوا لاسرا كم ىلع یسکصح لد هلن ا نو امش ناشتسشلو فر

 یمارودصو ناشیا لاح هو ناتسجر وک یایاعر لاوحا )

 ( نامولس شاب قچا كلاب ناشیلاع
 هنارداهب هلهجو یم دق هدننیب لود وربندنامز رب هکر دفوقو لها فوهنم
 هک قحا قوشو هیاع ae و تلستو عود رم الاد كنح

 7 لود ضع هچ رک بولوا تلقنم هنس هقن رط لالخاف داسقا ینلعرو

 | رسعو لکثم یساقلا هقرفتو شد وشت ندننوناقو ماظن یاضتقم هتنورد

 ةساهلا هدام هدرلن دا ریصت یت رصد هدا هرولوا یاشرپ ءاشذم نکل

 ناسانش قداقد یتددلوا دار ولت ینهذ كةلخ كر ەدىك و دادتشا

 هدنروهظ كل رخوه رفس ول ادسه لثه ردلکد رب رثتو ریسعت جات هلا هح

 یرجکبو نامرف همزودیکدلما زاربا هتسلاها رد و نیئوح كنوآهمسور

 هدننروصموجنو رفج لهاو هدینز یکمو ك زواو شی وردوهدنتفامق دلو
 یرزاعد توام وا یرللاو قح هلوا ساب دفنعم بیانات یک د راشو

 لاکو نادسفمو ساساوج یکدلدا رشنو بلح O r تاود قحهن)ا

 دان سا همارک تواذ یک راس یشو یلعو لادنازسوغقو هداز اشاب
 سس تا



 ا

 | بورد ا بنرتو مطن ههو ضعب هلا دوعومو دوتن قردلوا اّتفاو |
 ناهذا لالخا هدنفاس ردشک ققو یروهظ هعاس طارءاو رقص او

 نایذه ضعب روتفو سی بجومو رونو موظن»یکیدربدتبا مشن نوجا
 نیباصر هعطص ناداسف هلسبس ناداو نیا قافتا صوصذنایلعو

 یچد هدقا ندن و یکی كلوا ناش رب ارم مولعم ناسمور ناراکرسو

 قلخناتدجروک نالوا اغ رهش هللا داشناو تعاسطا ه هلع تلود عدق زا

 نانو ع نبا هنغج هنلوا یاب زو ر رضاغظ دعب نم هسوق رم هشاطو اوغا

 ارجاو هبارا ینتروص هللک تلاستسا هد رعالوا كر دنا ظقالغ ناعا هرزوا

 ضصانخا نالوا ییولحم راسو سانا و نيباهر نالوا یرزدتتعم كلذکو ||

 هب المج شوه شوک ی ت اک اسنعترضح ےکح د دار وک هل تطاسو ساسان |

 هرکصن دک لبا السا رسالا قو ا رقنو هلراقلا ۱

 هب یضراع مما ییریط ےکح توسهدناافخاو رئس تفو قوح یهناز تلج

 تالشکت و زو ابر ناقن عفر بقعرد رابتخا یب هلک کا العتساو هیلغ راچان

 لافغا الوا هلعطاب هبادتعاو دصق ءو رام ظا ههوق رم موتو ادا هتلعف

 وارضاو ریدکت هما الحاو- نن.هنفرط سلفت یک اح شاب قچا یم دلا

 هوا یس رکسعو ازاو روجعاونا راچو د هللا هاب رب نر رب ره كن روانزاو
 | هدنسهاس هلع تلود هلرب رادتا هیدصن ندفچا هنضرع كئسان داحا

 ۱ لاوحا تودارا ريب ندنراناح یرانا هلا یدعت یرلک دمزوک ر ما اهم

 | ةقناط تقولوا رایدلبا راهبظاو عاقنا هجا لاسعفا یناتم هب هسفوم للم |ا

 | رو یزنکا كنبرادتقا بانرا بول الک | هلبجوک یراق دارغوا هبن هجروک

 33 ند هنضدیمود م عاحو رارف هل رقت روب هنس راد ر طه دخ | رتاشیکیا

 ۱ ا e رعشمو قدصم عل دی و کود ۱ ندلاز

 5۱ ک دلی دنا مچ هدزارواه لک دک ہنس میخ | لز اک ؟ نولتروق ندن لک

 طی

 ۱ ماف 0 هلام هل رکاسع راوی ته ها یو نار iS ا

 ( رتمو ر



CT) 

 تا زر وا و و رادربخ نداط> یرلکدلبا هلند رکمو

 هب هباع ةع هلا ماحرتساو زاب داد:او وفع ندهنستئطلس تاج كردا

 راقو نودرک ةبلعرد لاو هعدقا ندنوب یرللاشضرع یرلکدلب م دقت

 تاایتسا هرو نم کاح هج انضم هبلع تاو د تءانع ُهيش هةوا

 نانلوا ناسحاو تناشع ندناو مسخ هبلعفطاوعو یواحیفط المو

 لام ما یوتح یتا بنتو اوا ضعب هللا هناهاشءطعو هلاک ولمتعاخ

 هلن دو اعم یرامدآ نزوتک ا تبدوع لاحهرع نانلوا رک ذو رادصا

 یدملوا لابتزا

 REE سما نروص ) |

 رب ز هرعاو ورم ؟ یرادرس ال "هرعا هک کج هنامولس یک۔ام لابقچا
 واقو نودزک هلم هج هعفدو هل رادب ای٣ اذص تدیز, ۵ واد ئر اقر
 تاون نالواهدد امتناو تعاطا هرب اد اعمهلکنسو كس هبرادع انعهبئس هدسو

 هب هيلع تاود و رتد هوا هدندو مفم یراهضب رع ندیادورو كح رروانزاو

 یزرارةدسا ہد دات باو یی وج اسر زکر مو راک ر د یراتد داصمو صاصتخا

 هعدخو لیحواوعاو لالبعا ردنامز زارب یی هفباط یروک نالوارادد

 ۳ هلا

 ههتسلع تلود یاداعر هدنرافدلوا لمحو رکم زادنا یا 4تنورط سالغت

 هد صا لوا كردن ا هللا نیم هتعج هلو ایران ا زو ر رض هن رایضاراو كاللماو

 مدقاندنو ی ركع وا و ةیس» ندا السساو یدعن درصد هن اب ر

 قتل و ادمءاو.دصق ءوس ندهرکص بورتسوک ینتروص تنتءاو تلامسا

 تاد ده والثم فد واو سح نا لاسرا هنفرط سلفنو لاسفغا یس

 ڙزوڪ م اد نسهنلا وم لن هکس هد هسا راذعا اعاو راعشا

 تسوي مس تراک كنوا همسو ر هج“ 4زال تاتو ثرمغ نالوا

 ین رکدبعولوقسم هرکصتدک د اک هفرطورپ تولتروق ندنز هناراک هعیدخ
 ار هلکبس یرازودم كنم زرواتزاو تاون ع وجوب كکیدلبا مانق هن هعقادم

 کر ح هنملع ءدمدیآ تلود یادعا ید هاب و ندنوب ینوااهع قرهلو



) ۳ 

 كک د- |تماقا هدهنعهخا یدمش ابقرتم هب رفس تامزاول لس" هرزوا كن
 كيرامدآ ام! یعوماعءهلنا هضد رعنانلوارک د هلذاوا شمل ناس و 7 دو

 تاطتسم تاکر رب رقت یرلکدت ا ضرعالو ۳/۳ هم هبذس oO یالکو

 مولعم یاعسا تقادص لآمو مومفم كنس هلج هدقدناوا مدقت هعهناهاش

 مھ كءاظع دادحا یساکلا نات ہجروکر دشلوا ماو دخ یارا ماع اع

 ناکس اک هب اول ندح رات یتیدلوا مهنورو» تللاع عیمص هلن زا هل هلج

 یرغ ندشیاسآو نماو شزاونو فطل اماد یناطباضو ااو ناطقو

 نالوا هدعاودلایدا تاود هع "هزباد ادعام ندنرلکدع | هدهاشمیرب

 نیبآ یراقداوا فول ام كنادکو یاب هجا و افعضو هزجگو ابار فونص
 یکودا ندمهئس تنطلس لوصا قالوا هلخادم هج وس هنراتداعو

 رسک تلادعو رورپ اباعر هل و ءان هنغیدلوا نمو زجتو برج دکره

 مظع فی یتیتاعو مخو یماسجنا بوغارب ینغللوف مےکوش یوق تلود

 عفن هدباب و و رهاظ یراکجهیتا تعباستدو لبم هرافرط رخآ قجەلوا
 هلءاشذ تمچ- ناک دن دا هظحالم ینکوص كشیاو رالکا یی راررضو

 باس رات دنا نربغو یس هنافداص هدم واه ر وغاز ارب هلکنسو نس اعم

 ندزکب رزوا بولوا یارطالایمگو لظتدم هدمهنارواد باو مراکم
 تایافس قاطااو غرردس مهناودخ رانا جا رح راظنا هوجولا لكن م

 یئانندسقلوا رها و ید ینجهنلق غی وسلا یماد مهناراک دنوادح

 نام نانلوا بب رستو بیترت 4یلاوخوا هروک هلاحو تقو یاضتقم
 كردنا اربا باب مح# هلکتسو یسلردشربا هلبنامز و تقو كنهمفاو
 یسفاوا لاصع"ا یاسا یفد اباک كنولهسور :ندناتنحر وک

 روتسد یرکسعرس یباح قرشو یسلاو موزضرا الاح یراصوصخ
 اصوصخ هعفدو و امدقم هنفرط هلالحا ییاسعت هللامادا اشا نیما مرب زو

 هدکد مع انک هن اف داض ناک رحنالک هعوقوو دیک اتو هىو زر

 اعم هلل د دج روشن ندا اضءقا بوتلو اانا کلک د شا قچا نالوا

 ( ملخ )

 ود چو

1 



: NR 

CB) ۱ 
 اتش تن سس تسسس ت سس تسنس

 تعلخ بولر هتحود هرورسلابحوت م روم نده هناک ولم ۀعاخ علخ |ا 0

 قلوا هبطع شورغ كمثب قرلوا قلجرخ كل دعو ۰0 اثروم |
 یسالاو ردلج تشکو ارساو لاسرا هتفرط هبلاراشم رکسعیس هرز وا

 ااو هدافا یخ د هنناح هلالجایلاعت هللا مادا اشا فرم موب زو روتسد

 امص)|یموم كرا مداو رادصا ۶اشلاع فرش ما ونشا اصوصخم هْععلوا

 طعون اهاشداب هنستعلخیدع اردنهلوا رابستو ثعب هرات دواعم

 ندندناج هللاراشم رکسعرس یم و امه روشنم یاقنا هلمهناهاشزهش هم
 شیاراو لابقتسا هلا لاجاو مظعت تاوطح «دقداوا لصاو هکفرط

 را مظاوزاربا همهبلع تلود بودا لاهبتساو ترخافم شودو بیج

 زکس و همانا ید هل و ندنوب نمزاول تقداصمو صالخا كکيدلبا
 نبرد بادران دنا ارجا قعواطمو قدص مسار بواوا مدقتات هدّنسعر

 افلاو تبانع رغ ندمهاو دخ نوب امه فرط هرزوا مهبنس تنطلس

 هالا هن راشوه شوک كران دنا اضتدا ندناتسجروک فاوط ی راقجهلوا

 ییبعمكهلاراشم رب زو یسلاو ردلچ كر دا تشک ندا نرو یس

 هبادعا ةعفادء ماودلاییع هلا یریبدتو یآر ك-ملا راشم رکسعرسو

 ككيدلبا ماودو مارق هباکلاو تکلم طب ر طیضو اناعر بولق فتو

 داريم زور زور مهناهاشداب نامجوتنسح نالوا راکرد هدکفح هدلاح

 ۱ تج هلوا نومو رو رهاظ مهناویدخ شزاوو فطل هلهوجو و نورفاو
 ۱ ۲ تعداست+ مزاولو توداصمو صالخا كعددلوا لوڪ هدقد] وا كم هوم

 هدنساب كلنا اطا هنس دياز مهناهابش هجو هدل اج رهو ارحا یعواطعو

ِ 

 | فلاو ناو نرشعو ||

 ( اشاپ دیشروخ یودراب رکسع بیترت )
 کا تقو فوج هدمدقنام هرزوا ینددلوا رابکو راغص راکفا روآ هتشاکن

 نالاییا قرهلوا رابنرک هدب رالها و راحود هر ها سو راع و هف ولع
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 ۳ او وب e اار ئو بح ودر ناتصهنو تک

 نالوا هدکشا هر تو فر هم ماودلا يلد ی ۱ ln 2م و یقزاصم سو ؟ا و
"1 

 1 همش وب و دوخ ودا سد ل اصا نان وک یی بم رخ ریو ی

 شع ا دوجوو لوصح یار د طلا رر ؟سع هه اح همر د ي ۶ اح وم

 یخاود رادولس و یهاسو ی همحو یر 2. تولک هنر وص ر یکح

 مه دوخاب راکتهدنخ مهو یا يه همش ندلصحو عج ی رار وهم

 عنشاو رخ ب رش زتبا هلوقموب و راع و تماعز بحاص ره رادقوچاب باک
 تموکح اا تالوصح دوخان لالا تش لاودا | یعال دم اور لا

 ردنا راتخاو باکترا يکعا علبو لکا بجوءالب ییاضت قد رطو هعرش
 سفن ییاوتد هل.ءاشا تنور و تنوشخ لاحرد هسنلوا عاعسا قح هلو

 تاود هیج کا لاک و اچ ظا صانخ۱# رسا قعرد وا هنساوهو

 د الب صحا ٠ مال ا لت یراتاحوا رەظەو ءدقو رءدمو زاده كن هملع

 ناشنیرکسع هقشب ندناسک وارب زارب هلهان ولفاحوا قا هدنادخرسو

 یر ره هنا طر اض و 9 بت رخ هرژ وا یم دد ارق یرج و مانو

 نامه ید دلوا یرهکب نوسروط هل وش خیدلوا مولعم هل همنک و تالو

 د هل محو ره هدنکو دنا a قف لصاو روئلم ند تل یهدنندب

 رادقم رر هلحوک یئانندنعیدلوا قشدراق هللا ضا “ا رونلوا همشو

 عاونا ول یک هدنرا ا رظن عطق ندتعفنمو تمدخ هدززرب یکیدل ۳

 ( ىلا ذعاصسلا ةا ) هلا هلا اندا ضعب هل رلتد فم یزاسوساح تلم

 || نابصع نارد-و ناب اصبودا ناتغظ نامه ها وا دم قلم ثدح

 Ê ورفد ده رب ندنراقدلوا ردنا تب وسغو قرش بقعردو تلوصو

 ارا تعا هتسمکح ) ةعاس رص ةءاهشلا ) هددامحو رامفسا نالوعوقو

 يلم دارفالالومجم كلدك ادامعا هن راوقو تابت زار قحا ابثکا

 جانتحا راجا هغما لو نانعاو فارشا میاوتو ناہکس وا هبهامو ماعریفلو

 : N ییدوار دیو ید هل گودیاراکرد



CF) 

 بلشاو ىل ار شوکو نار وط عد ر هجکو 8

 نوقروتو هماردو هنتحشزو یراصحروع و كالتمو رتبو هجو رتساو
 ینا مورو تکرح هاه اکر کاسع یسجاب رو هتشو ارب 2 هلاوقو یرانامعا

 یبا مور الاخ هلدعم كب لیعاعتا یلز و ریس نالوا یماوقا كتن اسم

 هلوصو هنتعم اشا دجا دشروخ یرکسعرس یناح هبفوص لالقتسالاب و ||

 هنداو دا زاصف ناثلوا کدو a ۴ یوم نان نوچ زالبا تبخر اق

 لمعت ا مرب هم 9 مدعم ندور ۳ هلا یوم رعو هعشا هعشل باس صد

 هلامز و تقو هلن هلک ر ر )| یعوم نانسعم» هلمااس را ت فازا رو ۱

 فا رکسعو هوجو ز ورسو E كردا حارخاو كم رج ناب

 نوچ سابا تم ¢ زع هنلبعم هلا راشم نگرش اتو تک تار حبس الا

 كن زاضف ران اعا نت هجو دو هعشد ااطخ دما یعوم رم

 بقعرد هلا هبک کا لر باا هن راتنعم یب رصو ںرح تارا

 هاما ی ود نوح رلذبا تع زع هسعم هللاراشم رکسع رسو تار

 لاثتم الا بحاو هقن رمش صاوا هدلوالاعس ر طساوا هعش هعش) ابایطخ

 یدللوا لاس راف رادصا

 ( هراس ریبدنو صوصخ شعب رکدو رکاسع رکید تاسیبترت )
 ی-هسر E دادعا تام € رکم كتساح او لحاوسو یسهعل» هنراو

 ° لوس لوا هادا ندر الع عقاو هدزاوحو برو ندلاربت ۳۹ ید

 ل رکو نو ایه یودرا هر e ءان هلڪا !دلوا ندنامجاو ینکقو نیا رکاسع

 كتا للخ هرکاسع بد ر هند هوا لاو باتو E قارب

 قال e رفرف ندنرلاضد قدنخ عم یزامقاو دس" زا هلیطرش

 ندنزاضق ىلج عم یردقو سایتو هوکو قینزاو یوکر ازاب و دابا
 شیزوتوا نادنساضق راصعقاو ىلا ندنجنابص عم یرازاب هطاو رزوتوا
 زشت نشا اے یلحاغاو راسو وص هردو یاج یراصو راقاحاو

 بیترت رکاسع هدا رفن نوا ندناود شب و شب نوا نددابآ قاو
9 

 هه



RE ( ۳ ) 

 لار و ات كل ردنوکهنسمملق نرو ها اب ردمةمو

 ورسخ رب زو یقرصت» یراتامت- یلراهجوقو یلو نوچ رال لا بب رستو
 یهرو دم لو هعشاابطخ هنهوح وو ماکح كل زاضق رک ذلارامو هب اا

 هل راتفرعم هلج و یلاهاو هوجوو یتفرعمو بیترت ق رهلوا هدب زک هدتباغ

 قر هنلوا بصن ع وبشابو باا هسک بسانمرب ر داق هنارفن طبرو طض
aهب هما تر د اعا رسد اما كس ەل هرزوا قوا لاسرا هب ههوق رح  

 ۱ ٍ ههمآار اش الة مد نوجا تعراسم هنا اسکت با بنا یاتساو لاسرا

 یالا هب ولا عداو هدننلابا بلحو هاش ران رول نم هام لئاوا هود اا طخ

 هګددا ند هل راعت بادراو از یا ها كن اقا” یراکب

 ی. هند راددناف رومأم هواه یو درا بج a اع صا نالوارداض

 1 ك راقا حس فا ندەمزال یراذنا ماو ه> روم یارحاردو هر دوس

 هرات هنیراوفع لد رواە هلا دورو هبه .لعر د هل راعت ناب راو اعز

 :یر شا هن زوفعو تواخر هنوک 9 وكما | یعوهریمو ندر لددلو ۳ دعا ۱

 ۸ 1 یکتا ها تنی رلفاس ےس توغر هد ندو دلوا یل ۱ یاصر "یقیانم

 هلوصو هنو اه یو دراو تکرح هلرب عجو باج ینیراعت بایراو ا۴ز

 1 هلاصدا هن وام یودرا یرلنکب یالا هدود سه هب ولا نوج رانا تیصر اسم

 ]| اع رها هلبخم ران روب زع هام طساوا اباطخ هب ولکدکناناوا نت راب

 ییهروکذء ماوقاو ارجا یسااس دو ل > یر دلو | لوی واو قسم هنفح جاش

 اد وه یدلبا ششوکو یس هماج هتفرط هلا هعدخ عاوناو لافغا

 هنس هغدو هلرح لولوهسم ردق هر دم هروک ذم ماوفاو لئاض هد هسا

 ی راتءا" اب نالوا مقاو هدادعا ریمدنو رو قر هوا هغ رد

 لا هدرامدقم ندهنس تنطلس فرط ءانش هنغیدلوا,ندنالاح نالوا مولعم

 ط هنس رافنل او بلحج هل ر ال همز ال تام#و فنطلت هلا اسرا انادهو اب اب اطع

 قد نران وار ادا ا ۷ انیص نکل بودا ش جلف. انتعا
 emr سس ببپب



 هدنروص ینیدلتوط هجولفارطا صوصخوب و ینیدلوا شلو هجرف |

 یدفادجا دنس ناتلاوا ناسحا یمهباب هبساصشاب بولوا یتا ةع زور

 هنساضءا ادعام ندنعیداو | شم نیعاو بصارظاب هنس ودرا قحوغوص

 ۳۶ ۰ . ۰ ۱ ۰ ا هه« ,۱۶۱ 1 1

 یوم رظان زوط یقاو رادق-و هبطع نوجلاقلوا دقت هلئابق هروک 1
 یلاع هاکرد هسعم هلا راشم د ا ۶ قحوء دو صو شار و هلا

 یس هعلد شافو ی ام نوزب یر یلص كيتاح ندنراسشاب کو

 یطحاقو ناک هداز رطاشو زو-رد هل ددر ¬ ES ناب اس رومأم ےل 4

 كيب اعجخ هکرفن زودتلا ندرالحم نالوا هدنراهرادا رب ز ك راغا شم هداز

 شسداهرزوا مار هلسهناعا رکسع رادتلوا 5 بانر ركنا رون

 ۰ 2 مس NEA o ا وب ۳
 كس نالوا 9 د ما کود یس ندعلوا ندناحمصاو یکج هم هلن روک

 هل تفرع۰ هلایمو» رظان هلا غالبا هکس ترد ناک هجو یایلع یرفن

 نادتلام ییالصحم كمناح ید ی -افس لول ندا اضءداو تاکرا ها ب

 ااطخ هما یعوم نوچ راما لاسر اەە هملاراشم هر زوا قلوا تو

 یارک دا رع قاسقا قرصع» ییئاست یاغوت نده ریکنج نیطالسو هقذب

 هدبلاودوا هدرام دقو راد دو رو۶ ناتطلس یارگتءالسو ناطاس

 نانلوا رکد كناطلس یارکد ارم ءان هتکودیا رادیدب یمیدلوا

 نی هو بصن غ ومشاب ی دکن اطلس یارکتهالسو رکسعرسم هئابتو ماوفا

 یواح یی رات رومأم هد اما وا كرا قاعت هل "هدارا ها صوص > یرل ولت

aیدنلو رابسو رادصا هل ر صاوا همشت هش هد ود ص جرات  

 (« نایشلاةبلع ناسطلس قاف تدالو .)
 ند را رس بلصراوت 2 احل »ی یر هک یجب ین د اب الر ۶ اعم ر هام

 الا لمس دهان شب | FF رح درب ۳ هل. “| فال ا هل

 :aha و ااع تنوع یا ولر 9 ۸ رو رسد ءال صضرع
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 توا نام ا بوط نوکح ج : وا تولوا نامداش

  ردنراتدالو مات رات ٭ ناطلس هطاف یداوا روآ روس هلاع یارسم#
 ۱ اهدا و هللا ماد او هدالو هل كراب

 ۱ ( هم قدرط تام جوت ضعب )

: 
1 
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 لوبناتسا اقناس هرزوا تا طب هدنرخالامم ر "هرغ قلا یمرکب زوکیا

 یجشربنوا كرو زم هامو هب یدنذا ماع یطص هدازیدننا یکم یسیضاق

 هرونم هدم اقناس بولوا یسهلاب لوبناتسا هرزوا كتا طبض ندننوک

 1 یر, كلوالا مر هام هب یدنفا یطصم هداز عاد نالوا یسضاق

 ندرلتو بوناوا ناسحاو هنج وا یزآهباب لوطا ار دص هدشننوک جدن

 اإ ىا قي رط طبلعت یسهسلاوت تارفط هطلغ ءاض مدقم نوکرب

 هییبن ایم ىدقح هداز ندلاردص مالساا ج 2 یو ندا مالعا

 هرزوا كغ ا طبص ندنسادتبابحر "هرغ ه یدفا هلل ءاطع دج یبردم

 هب یدنفا قداص دم هداز ینامزلک یوتف نیما یسردم بای ث دحاراد

 یدلروم تانعو همحوت رمزا قرهلوا یرخاو بسا هلت مح رھ

 ( هاتتسرش ةمتلم لجاوسب هاسس ضعب بت
 ۳ هزکد هرق نامه بودا راتضحاو ربح نود 0 واوقس هدانا

 ۹ تواس ر و ؟ ذم یاغود هلعع و او اتبحا اه ییددلوا هدب قمیج 2

 زا ناظوحمل ترا یسلیا راجا هراسخ لاضنا بولک ید هنرافرط

 ۲ درع هل نالوا هدنلحاوس ر کد «رف یا ندقلو آر اذكر طاخو

 1 كن راس تامجو یسهببعت رکسع كنسلاوحو بونیس صوصخ ابو
 ا ندننهوجو نوتسو ند هل اس هض رف یتسارحو طفح هلا ماکحح “ا

 ا رانعتترهت لتر صب و هظذاحتو راذک راکو رارب اغا ےھارا هداز یواک
 هنصوصخ شی رومآءهنسهطفاحتیسللاوحو تونس كهلا یوم ن دنک و دنا

 قایرا برضو برح هل اب كثب رللحاسو بوتس هلک ا قاعت هنس دارا

 || روم ی زەنىفس ن د یرلوا شاخربو ۰ برح ی ا

( ۳ 8 3 



RE ۳مزاوا هدلاحرهو ا و 03۳ تر هرم انعوب ی  

 لئاوا هلا یعوء هرزوا كجا تربعغو یچس هتسافنا تاطعو ظص

 اکر د یم ینایتس ینویطسقو یدنلق رو أم یلاع صااب هدرخالا عبر

 رفس ندروب نم عاجتس یخ د اغا دمخ هداز لزوک ی لا ندنراشاب یب وقلأع
 كس قرەلوا هدب نک هندعمهملایموم ظداعهعشا ندارک نهی وب اه

 یدنلقرومأم هدروکذ م خیرا هنب یلاعرما اب تالذک هنلاسرا رکسع رق زومشپ

 ( ناب رکسع تادعت عن یار نامرف رودص )

 یبا مور هلمس قلوا كل هتسخ هدنان اومحیلاعا هللا ةمکح هدهد دج ُهنسو»

 ندنعیدلوا غالو نویز یستاب و ردهو فلت ناوبح رفاو و هدشیناج
 ندضت اج هنردا نالایلا هلسلاح ندنراقدمهلوا روا بات هکعلک وب اشا

 هنب هلیلقن هریخذ هنو اه یودرا ندرال ع نانلوا برت هریخذ راسو

 بت هنو ام یودرا ندشناح لوطانا هدر هنس نک نکنا «دتلللوق

 8 , رکسع فونصندبا رو رم جود جود هدرطیبامور بواوا بولطو

 باط هب رع نداضق ضعب نوا لیمح ین رلکوب یزرکسع قریب و
 فولأم هل.اقن هرمخذ هدهار ءانا ید یرادضب كراناو یرلکدتبا ذخاو

 ندنرلک دتلک و اشا بودا نا جرات هدنرلک دلک تسار هراهب رع نالوا

 دوخاب تعاس زوتوا كر هدلک و انشا بولا ین رل هب رع كنارقف ضعب هقشب

 فلت تاناونحو هن رع رفاو تف ندنرلک در وتوک رد هن ولاه یودرا

 ید یراندنا ر ور ندنداسعسرد كنهروکذ م رکاسعو ینیدلوا سلوا
 هدا بلط هکر جو رداح نده رعاع هناخ رتهم هدنرلک دک هب هلع ةن اسا

 ى رداج بوت اهبمایخ نام*هدنفارحا مدقاندن و كن هناخ رتهماذهعم بولوا

 || ریسرحا یسلرپ و یتا "و رداج هرانیتسا ایشاهلوتمو ندنفیدلاق ک رچو
 هنفرصم تبالو هله یس هجا رداچ هدو یراتع زعوتکر حزرومأمو
 ییهجا یرلهدلاو یرلک دنا لصح هجا ید هچهقسشب كرد ا لاخدا

 تاقررب هدد اعسردو نواه یودرا بودن ادم تعفن دو لوص ع هراودنک

FONE BEREF RES SERRRRRG HAREK ] 



(TA ( 

 هد ګراد هنسو یشان ندو ا قة "و رهاضیرلک دتسا هک رچو رداجیچد

 ا نالوا هرزوا قفلوا جارخا تواوا بم هنونانق یودرا

 یرلت کلم یراقارب یدچکن درو رادرسو ینا وتە راضفو یراغوما
 :كلرزرکسع نالوا یرلنعم ںیہن م هدنراتع زعو تکر ح نیح ند رط

 تاناوحو هناښدسلاس هدانز ندراقاس قاو هکنتلک و ی رللاقناو لاحا

 ی او را شا ہدھار یانناو تکر دكر دنا اههس او كرادنهزناس
 تعراسم هلو دو هج ارا هنو امه یو درا كرهدلک و هن راناوح یدنک نالوا

 مذاو هدنلو جوا كنیاوطالا جرد همزال تادیدت یصوصخ ی راب

 هلا هدکا ةيلع رعاوا خ روم هلبا رخالاعیبر لئاوا هنب اباطخ هراسو ماکح

 یدنلف دک ۳ هل

 ) ار RE بلج یار یاوارودص (

 | یز یع 2 هل كراقا جنس یرایکب یالا هب ولا عقاو هدنتلابا هقر |
 | یرابک,یالا هب ولاعقاو هدنتلبا شعرمو هوبا یو درا هل رنراګ باب راو |

 هندعد اشا ف رش یسلاوردلچ هل زرا تا ر اواز یی کشا تلذک

 ارا باب راو اعز کشا ید یرل هب یا نوا ااا نو زب رطو :

 2نو رو و كيناج ندنرا _؛اب ی وق یلاع هاگکرد
 بولد واوا هدر ول ن هرم لئاوا 4 ا r هداز راد هل رخ

 زون ندنسارف هواو زو رشب قرهلوا هداب ندنرااضف موطروتو تیساب |
 رفن زو قرلوایراوسو ىلا زو قردلوا هدایب كلذک ندساضق نارشو |

 ناو ندناریم ریو قلوا ل سرا هللا راغورشاب ردت بوئاوا بيتر رکسع
 او تیتر رک ع یراوت رفت كسب ندناو ایا شب ورد یلفاسح

 ل 1 ا هم ندو ترک ران هننعم غار درس یز اح قرش ےل ناعهلس |

 یمادو و رتساد هرزوآ ن + لاسرا هلغلغو ئا یر دارب دوخاب كعا

 یراوس یرافرمهت» ناو سنخو زو, دب قر هلوا هدایباغ خاص هداز حول |

 سفسلاب هل ارفن زومشب قر هلوایراوس تللذکی کب و رکد المو زومشب قر هوا |ا

 ( تکرح )

۱ 



 r) لب

 ID ET | تعرا سه هلیهد هما راشم 1۳ بم رم 4 و ت 5 رج

 فروم هل هر ماواوودس هد الا عر لئاوا روا 6

 ) قب اس رص "هر داتصف (

 اص فو قا اس ردص نانلوا الحا هب هدوتع دو لزج هګ لةم ندو

 س لس ا سمس

 ارساو لفن هدو در قر هوا هرداصم یلاو ءا عج هدرخالا ع ر طساوا اشاب
 تاتا نالو | هدنرز وا نالا تدلوا یرب ندهد ک زاواطا هرکصذدقد وا

 اشا ر دجحا قرم: دکرا اقناسو اقم ءا نداع:امدقعو مدر نداد

 ا مد هد دودو یدنلوا طعاو هج ول 5۱ هه وا لدرعم هدناق

 یارصندبا موم هدرط NE هللاراذم ینداعم مقانم زب اش ردتلایلع

 یدنلواراعذاو طض یاو ءا نالوا موت که هددب و راض اهتو دردم درعم

 ( یاوحنآ حالات اشاب ناس ندش رومآ:و ك.تکب یااعرناصع )

 قدرود ندنتافاضم یداضق هجحناط مئاو هدنراوج هلسایاعر كسب

 ندتخاطا هرناد هلاک نچ واهسور قرهلوا لدکت ادم یار یسهحان |
 ندار 9 ناریمرمم هدج دواوا یم هس . راهدلوا شکل تمعم هعاط ه ردو ج ورخ

 مان كيدکب هعذدوب بولوا E سیلک عقاو هدهنسوب تلایا
 قیسا یسالاو هتسو اشاب نايل ناسالق نیت هنماطن كن هتغواوا رکید

 ندشهیدلوا ش * خاد نی ال کاخ روکذم " لاو: ید ارواب ت د9 رط

 لاخ دا2 داطا تح یرانا قر هلاینب رالماکكنایاعر هرز وا یت, رودآمیاض هتم

 قیئوتو دنب هتروص ندح یماطن "هزاریش هلمجو وب كنیلاوطواو انا
 ماعهاو تقد هنسه اقو ظفح.ماودلایلع كروب زم مان نکیا شفت

 ماظن نالبرب و كرهلب رب ولاص رال فک نالا مدتم هند مدع نکیا مزال

 هب واغاط هرف قباسلاق اک كناباعر ناسناوا رکد هلغلوا یسنهو لتخحم

 یداعر یثانندتلوا هناو مسخ هعءاس لصاو یربخ یرلکدلبا تمت

 یس هطب ارو ماظن نسح كن هموق رم لاو > هلدااخ دا هتعاطا تم كنهروفسم
 ی رومآم ارارکت هب یاوطوا كهملایموم یاتشاب هن نوجا قیئوتو هداعا

 Das دخ



 نیت یی زودنکو دخا ی رللفک كراموسرم بوراو هب هر و نم "یلاوحو

 یی هوس م یااعر لر دا تحت ور هروک هنساضا لصاماو هفاخاو

 وو اھا ر هد اا نسح كن هرو ن یلاوح لر لاخ دا هتعاطا تح ەل

 كتباسسا یرات>ارو نما کلم ةنكسو تبعر ءارقفو تربغو مادقا
 ندهملع ردو هاا یوم ناریمریء نوهبملبا تنکم لد هآا ےس

 قرهنلوا هاکح یلاع رمانالوا ر داصو هقشد اباطخ هرشابم نانلوا نیعت |ا

 دداا و كەر وم یااعرو لاسراو قوس هبیلاوخوا یهلا ی ود

 || والو دعب اب هلرب یر هسياراو راشلوا ببس د هدراروا هنجورخ
 ارحا هل | ید وتد هبآزآ و ریپآ دن هل وهم یرلم الا راسشحا هاحرات ما

 اناطخ هنسل او هنس ول نوچ سجايا عارفا هماطا بلا یهوصعخو كر دنا

 ( رکاسع ماوا هصالخ 9

 ت ر E اعا لس رم هردو رفن كس هل غوبشاب ردّتقم ندربمزا هدم

 هوا یو دراو بلر رکسع رفن زوشب هلعاعومشاب كب ییطصم ییعوا

 یعععو دوج وتو رعد هد هلع ردو هعشل نوجا قفل وا ترسلو لاسرا

 ندهیلعرد هلدتمعم اغا لہلخ یباغا یراب دکن دیس کنار ادا و تاوغا

 : رک :یمکج هرزوا قتلوا م هنم ه طسیع ع كحهدیا تکرح هواه یو درا

 هفوتم دو « هرفلعمو ی ۲ ۵ یلروجو یرولسو

 | عقاو هدنرز وا لو ردد هج راو هواه یودراو قیدع یاباب و سوغرب و
 یودرا a هلا یوم ید كنارادمعو تاوعا یسع نک هد زاضق

 نیعل ندنف رط ه رعاع ءاحوا ۳ هنهلعز هیلع "هدارا هنن را رع هلو امه

 جارخاو كو ندنرب ولرب هل رد رعم هلج و غا یار وط رسم ناشلوا

 ههملا یعوم رشاب» نوج را وا غشا هب و ام یو درا لدعم )غا للخو

 یرازو ت ترصو یاب و 9 جارو ه یتوک و هه نا اباطخ هرن دیا اضتا راسو

E E 
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 یریکشاطو هنلکچو یناکرو دو ساحت هروکو یاوطزاو یالاشوخوهدجو |
 یراوس یشث هطراقلغو شاب ران اعا بسانم ندنز اضف نافتساو اہک قاو

 قفلوا قوس هنو امه یودرا ر ؟بع رف كع . ترد قرەلوا هداج ییاثلثو

 ند رخالاعسر طساوا هتشد هعطت ترد نوا اباطخ هراندا اضتقا نوجا

 زوال ی لئاوا بونلوا رعاوارمشن هللا هغلتخش ر اوت ردق هن رخاوا

 ندرناعف ییددلوا یواح كنغا حس بحاص راص>هرف جد هل رات

 اغا دج | یجاح ہداز الم ندنرا ئاب یوق یلاع هاکر د یم رو نم ءاوا
 ندناریمرمم یرادس اشاب سکر چو یراءهرعم یسضاق رو نم ءاواو

 یی كلذک هرز وا قفلوا قوس هنوامه یودرا هلثعم اشا ىلع ظفاح

 یخاقو منم نوچا رکسصرفنزوکا كس قرلوا هداس , اللو یراوس

 فب رش ۳ هقشب اناطخ هرات اہ ہعآ ندا اضعداو af | یوم ناریم رمو

 یدنلو را ہل و رادصا

 ( اه هطروا جو رخو اغوغ عوقو )
 قشم نابز ك ی هرز وا نیکنر شقنو ن رفا رجس ٌةءاخ قرسا ندو
 مزاول هلغ وا نیمعت یرهطروا | یرهکب هتم زع هنو اه یو درا هکندمشلن

 ددع نواو هک اتقو یدشلوا نیش یراتم زءو جو رخ هلرب مظنتیهار ||
 هل رییعتقاع ندرهطروا رب اس هرزوا ینیدلوا دو معمهدنراند زاهطروا ودع ||

 بو وص بوکوس ییایاعر و افعضو ناوسن ران دیا عمجو ككردبا عج مدآ
 یه رش نوعصم (نیقرشلادعب كس و ی تىلا )هناتسا ناکسو كر رک هد

 غچ هتسارهگ امان دوادو رضاح هسا لاح هتره كردا لاح ناسادرو
 : راکرد هلیتریغ هطروا مدفزا هدنراش دلزهطروا ضعد ن ا رظانو بقرتم

 ۲ یرلک دنا رب.عت ضرعلها هد هقناسهنس یقهحهعقد و اما هب هسه انتم ن الوا

 لاتف صع! ندا تفس هدب رلهرا هفرق نالسد قالبح یردلا هلهورک ۱

 دلش مان یرازاب قواط هدنسهرع لوالایداج ره ید هب هشفانمو

 هنسس هناخ هومق نوکر هم ییاباعر نوبقوس ندتمذ لهاو اض هناخهومقرب
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 راداقز یس هدر اربو نصحت هل اش که دلش وا ی طرب تودنا اد .اغوغر

 ؛و لاو هی ا  e 7لاعا هژرب ۵ نم : لدم اب رارپس هل اراش

 نورفعک ود نوا IE رلس e E تب زر 2

 ا نام یلجو رومتم هل شن و ل نانکسرسو رودص هتد امد رش هیاهاش

 ید هملایعو» یاغا هلعل وا زومأم ا ا بص یاب ناک

 هقشاعكهاشواتلو اهناوب ۴# ردهاک | هب هتسکن و هدقشع قد رطلد ) هقمانل

 ععق بواک هلل وا هللا ناطباض عج كردبا لاصس> ىلا: ( ردهارهش

 نادوبق یدندفرطرب و دیدشتو عنءینایدایب لوا هدنباب یراثنا هعزانم

 بو اوا عج قاجوا د ۶ > اتص لکا دک جد اشاد : ماقمع اق دی دهتاشاب

 هسیآ مت لهاو ( باعع*یشل اذه نا ) رایدلیا قاش شنآ کت |

۳ 

 ین درد كروب نم هام هدعب رایدلب یشاننداخز سمت “هلباقم یی داحوا
 تماقا هدنا ید تدم هجا ر بوقیج هنساردګ اشا دواد ینوک نیا

 هرکصندکد لبا تقشم راجود نامز رب هللا رارضا عاونایهناتسا یلاهاو

 ا وس اردک اشا دوادراب دابا تع زع هنه رط نواب دیو درا

 وا رفن زوشلا كم وا د رکسعندنا |

 نیبعت كس حوا نوا نکدا ررقم هلن رخ ٿا ضعب ندا دادعت هجول رک زا

 صوصخا هدهار یانلاو رایدتک قردلا هوا بودیا بوتر یرتفد

 یور هک فرطرهر ( هعطق) راستا راتنایخو تحاضق حظع هدب رولس
 او مرش # دننک انشادوخ هم ر یور بآ رد # نالد هیس نیادنم

 ۴ تشک ابو مرش ۳ ناتطا روت نا ۴# تسشور مشچ همزال وج

 ۲ ی ( مهار حج ین )
J)تو  CES Eناثراع ) اعلا  - E 

 ۲ تراشا )
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 ضو رازاب ناسلفم ضعب ن 1 ارا کو جاتع هه لع تبادهو ضف |

 لک میت و )درب نم هع ایه بلاط هدناثو رد تروص یو-راج دان زج 1

 تقبقح ناجا دلقم ناھ تئاروو تباتا الب قرەلوا د رع ( ناظتش [#

 ر E هر BS اوھو Et : عالم وب د فال صو REE د رط رس تواوا

 «دمقع دا زهسک قوح هژرب راثتساو طا هیت "مدار یر ۶ تو

 هل رش و و داطاو ن 7 ی حر صدر یال یرا :و داف دا یتسهملد د

 ندناعها رظا هراصب الاواوا یراذدلواشع | داب ر یماضءب ناهزا مددزا

 ماظن ید هيا رو روک رقحاو اندا ردقنره داوم هلوتمو و دات م

 اکا ه>رد "هدیسر یودا رضملا مطع هدم داو تلف روعاو تلود

 مان مهار ام ۸ ( یرخا 0 رو اتل داز î دا شاو

 ود تح حو رمس ۶# وا ا ا یوم هک یو ) تل ) دیک 1 1

 هلم ج ی۹ فر عفن ۴ دعا نت دا تم A ar E سصعع) هل رل مامن

 تبان هنیرثکا ك هل نواه نوردنا ق رهلوا د درم هوا یارس

 ءامسا راهقا و جا ا ضال ید هب اغا ن نج هدفعاخ هناخ بور و

IEE ES٩۱9 تزو ارم رراکتدا رزک  

 یس : ندنرابا یرارسا ( مم ول ق سالام ےمھاوتاب د نواوهس )راکداو

 a pF نوکرب هساا یو: لر دا راجود هنر ۱ رو تسود یی هم نک همذغا
e> 

 قاشا ةواتنا ا لوا یدلبا هراب هراب بورد 24 رام اح ا كنسهطوا

 هلاو>ا توروس فب رشت یلشوا ی رات رضح عاطم نودرک راب رهش

 ندنیک وایان لش و اا رو م هلن رط یش لردبت هب هجا

 نوردا صمب و یزریکراب راک و یزه رع ناوسن كبلاوطواو روع

 ه-راتوا* مشچ یعیدلوا لام الام هللا راوژ راو
CNA 2ی  

 ۳ تصخر تملا ۳ ا لع هندم نه مادا اب را

 | لکد محو و لاسرا ربخ هب لاع باب بةعر د هدقدلوا روظنمو فداصم
 4 ۶ م 2 ق المج ۷ 0 0 0



 سا

 را دروس لاس فن ود شعا الق

 ) شواج نافع لس ) ۱

 هر هلکسا هک لکو هزره مان شواح نام ندواقاح وا ( لست ٌهصق هَش |

 اب اهم لیمحت ردقیکیدتساو البتساو طیض ییاشاو ریاخذو بطح نالک |
e ز واصم ندىمرگب كردنکو یداردبا ارففو أغا رارضا اعاد كردبا ١ 

۲۳727 0 

 ندنسلاها راهلکساو ارساو ثعب لود لود هراهلکساو ادس او هنوع

 السساو بلعت تسد ریز ید یراج ندنکت واک ادعام ندافعصو رففو

 كراج لها ندا دش دما لصوصخ و ندنغیدلشاب هازتجا هكا

 هلغلو | راکشا یحهلوا یدانهب لغو طع ولر قرەلوا بجو م یک دکرس

 كنود ن مه تل ادا ) یدا هدرا NS كموق رم لس مت

 ضعب هنس هلکسا ین اش نوا نور هجو ( كفوف نم باقع نم نمونالف

 یعوق ر هسک لوا هدک دلبا چاو هلسکسا ین هطوارب ش ونک اک هعلا اہشا

 ماراو ربص یب هلغلوا هسک رداهب و ریل در بویمهیا عانقا هل رب زعت یئابهطوا
 ا ماهتاو موج هيرزوا كاع لوا بوپاق نوطوارپ نامه
 ناق هلماعموپ هد هدا رایدلبا نیکست ییاغوغ هللا هب راضم عنم نب رضاح

 اغا نداروا نامه هلکشور وک هصرقنو رسک هنموهوم ضرع ك.شواج ||
 ۱ لک ا ی یا نا اج یا ناک نوراوهتسوش ]ا

 رطاخ كلا یو٥ ا >ام مود رم نکیاردنا اک-ثا هفلظر

 یسود دغا نانو کشد نوا كر و نم هام هلعلو ا یسهاطباص ناشت

 7 لیدعو یواسم E لزارا كم هلکع لدو قنح هدنروخا

 هب رک ( تدب ) ةعاس لطابلا ةلوج # یدلبا لیلقت یسات ررض هللا لج

 # یفادر ناهحزا كهك ت ۶ یشادرب رکآ نیکس

 ( هقرفت» ناعوقو ضعب (

 لار ادرت زند ار رب ینوکی ترکی كننلوالا ید اجماع
 الادتک ب ونلوال دبتو لزع نون ی من el نیحا 1

۱ ( 3 ) 



Eقياس اعم نیماو هدنسهناشحاس ۳ درو ۳ یدتفا  
 "هناخ عفاو هدنراوج یلروغلب هدرادکسا وا دشر نطصم یلچ

 ی یعرگب كروت نح هامو راب دناوا لک لت رومأم ه2: ایا هدنس همقص

 اقا یترازو كناشا یلع ی هخرچ قسسا ندنفرط نواه یو درا ینوک || |

 قا ود رک نالوا تماقازا ا هدنجا زاغو ینوک یعخوا ییرگن و ۳۴

 نالوا هدتساو وقف هناا هریک واییک هط روا نیر بیا

 ل واو لوز هقعاص هنکرد هطروا كن هنیفس ولقاق مان ی رم سوواط
 ر در یا نوع تنور ما

 | موقع هلتاصا همدا کهدوراقو كا قحا ندرامدآ ج وا نالواهدقعچ

 ردق هقدر و زوج یرالا توشوک هاضعا " کل ولو لوتقم

 اد ندنکاله ژوب ن مدآ یکارب لوا هداننا یکیدتارارق هدنرب
 یرللا كرو نح هکاتتو رایدنا هدقعچ هیوراقو ندو رک هش نوللوا

 تقولوا هسک یکنا رکد هدکد شود هغلقانچ كچوک ی سودنکب ولیتروق
 | رارف بوتا ناح هبغاشا ناه رارقو مص و هل رالوارادربخ ندهضق

 | ندناویدشلوا ر اتس بانج ةو *تربعرب نیلا یار هرعقحر رغ یراک دلا

 یسوفن جاقرب هدنس هقط یغاشا كن هننفس بونا هعغاشا هروب نم ةقعاص

 بععردو یدلبا برد صوع بوعچ ندنرابءهول بوطو اتداو لتف ید
 تعاار دا اذا ) یدنلوا افطا هلحوک هلا وص بوشتوط كرد هطروا

 اغا ىلع لرد یمظعا ر دص رادع هداشا و و ( تی او قوف الف

 غ هعلشاب یجهخرچ هلترازو هجو هدنوامه یو درا ءان هتعاص*

 ۱ یدلوا | رادص هم رق

SS (یا باما  ) 
 ناقاخ ترضح لسن لسئو ناسحالاوا هاشم بانج هحاص هلالس

 رک كننلوالایداج هام ناشلا ةبلع ناطلس ها ص ناضش راک رب



 یدلبا نارود لفط څرفتو داد یاونا دنام یکلنش بوط

 ) + لمسو قبرح ع وقو )

 يلوا ك هدنووخ هطاغخ ید ن یاص یینسلایمرکب كس 2۱یداج هام

 نکا هد هلو | ق رتح نی ڪڪ اک دو ٽو رفاو هللا قبرح رومظ هدلح مان

 هل یعلوا رودومو دم ES رو مظ رو ےظعر نیش هحا۔ہص

 هلوا (روتتلارافو )رس مظمهکدلاقزا یاعت هللاذ اعم روح اهم هلا قد رح

 اصوصخو هدارفض»ب عقاو هدن ران هر د یظع لیس نالوا ادب ندناو

 باقرغ قد رغ ییا ناو لاو رفاوو بارخان و یریکق وچ هد هناخدغاک

 د یک ولا یر شاط تشاطکخب هلج نا یدلنا

 هر ندنعیدلوا یا لوا ا ماج اہ اغ بولو! هدراوج ماج

 هباص یرادقم یرابعارز شیایت رقتهنفرط زک د ندلو بو واد دسار

EEندنز مز هنکوا ی 0 كن رب و رحلب رغوط کلو یشا ندن  

 شتاب یس رب وک اب رب لوند ەت ۔ارکم فتر عارز یکی قو زنان

 نومهعمص هننورد رک هدرو رح كلا یرگ یرب وک روک لمس یدبا

 كن رب وک شاط نوردلاق یر وک جاغا نانلوا رکد وص هدقدلوط هر د

 ین هل هرذک ی وات هب وراقرب هدکدلءا دودسم هلغ»اسم هت زا یرک ا
 ها ی هدنراو> هرد هدور اف و جدو یزهناخ مالسا لها ضعب و

 هروب نم تالحت هفلوا ایرد رب ابو شاطکشب بواوط هللا وص ران اتسو و
 بواوا قرغ یرایضعب كنا ب و ناوسو لاحر ناناوب هدنرافاقز
 هب و را بوتوط ندنرهرب دلزوا ضعب ندزوب ك وص یپرابضعب
 مور هدوراقو ناوارف بآ ندا ارت هک. کس هرزوا لاحو راب دلا

 مده یی راود كاتس وب و هچگابو هناخ ضمب هدنراوج یماسیلک
 ناب رج هتنادم هلکسا ندنراوج رک عماح ین رطر فالس كردا نار وو

 یربوکو یدلبا نالو یرغوط هنتسهسکا نواه یارس ین احر و |
 ۳ 5 EX: ITED ۳722071 ۸ ۶ زا و کا رک. ۶ با 7 ی یر مع ی فو دود اد



(A 

 بار هدیام 2 روح به 6 E 3 نال وا هد رو

 روده هدنماجچ ناوسل را دلوا رود کد تفش-بولع زرکراب ها مدآ

 قو ۳

 جو رخ یر رامضعا ندماج ما زد نالوا هدنماچ راککرا نیا نانا

Eددو هک هلن نارا تدش 4سلا وار  

 ی راضعب راشخا یتسهش رط (رفظااةفو ىف رارفلا ) ها رارف هگدقهو

 كن وص هدنسانا راطضاو ام هدنک هعاح هلا اضو باب ف بوک هناا

 موع هل ران ورد ماجو نک هءاح لمس هدف ندا بوبم هأیط و هاچ

 هل اوص نیک د هنلح نیش هننقسک ه.احو كد هن راو هناشولخو ناب جو

 هدور جاور ل وا نزح هاذعبآ ن ا نک ماحو و م دم تواوازب را

 دعقف # رارفلا لع رس ۳ نمو ( تب ) رابداوا بولرغو كرهزو راب لو

A-jد و ناروا انو رب وک ہدقلارا 9 (رايدلا حان را  

 ۳ رط كوا ك ا وک تو وا ی رام هدو ربا لمس ی رد ود ار هند

 ا هلا یر وکو اعلا هبا ارد ك ردنا هر 1 هراب , بو روتم ۰ ا فلاش ول

 نایجناتسوب "هلو ناکد جاق رب و نزد هدر اوچ لواوص ۵ و

 نکا ناور هباارد بواا ساد یناسنا چ اقرب هللا ناتسوب نارادجو ||
 د زا ید هلا ام عاوت ارز یدلوا نادر تبانع نیغ ینیدنووق كنرپ وگ |

 یرهعطق محرم مسج ضعب كن ر وکو یدبا ایام یفجهلوا تاراسخ
 هد رد كشوک یلنبچ ردق هنس شب چ وا هرکص ید نشاط خیرات ییح ۱

 راب رمش بانج تانع ازدعب یدیا هدلوا انداو العا دومشم هداب رد رعد |

 الا هل.هلعت هیلع هدارا هتساس ما ی وک اددع بهعرد ها ا 1

 | رمس> رب الءاو يک تا كي و واتهسو هبن رم یا ندیکلوا هدیسار هر 0

 یارو اردا هاهام تنا یداو ید لک اف و
 تبا هدا * ارجا یناق دص یراح و هاش لوا یدلد ) ( هر ر 7

 ( ود بانج هدر نا



 (A) چم ت

 ( هلك بصانم ضعب تاهجوت )
 یلوطانا هد-هودرع مو هرز وا كا طبض ندهرخالایداج هرغ

 یسطاف فن رمشماش اناس نولوایس هاب لوطانا امدقمیکلرکسعضاق
 یمرک كنسلوالایداج هامو هه یدشفا دم هداز ج یرادراو نالوا

 ۱ ا د یرفص هسآ هس یمانضف هرهاف مضم یوک یش

 ۳ E سا یاتبطا رش یسصاخ ربمزا اقا هرز وا

 یسهنتس زکسیمرکب یناضق ریهزا ینوک ی جندب یرکی كروکذم رهشو
 او بردم اهم "داضوم هوزوا تا طض ندنسهرغیرشالاعمر

 كموق رحرهشو هح وت هب یدنفا دوعسم قطصمدسلا یراب رهش ءابطا رس

 كم ا طبص ندننوک ی جد نوا ارخالایداج هام ینوک ی جنز کس یمرکب
 دیعسدجم یدفح هداز یدنفا لیلخ یسضاق رانف رشیکب اشاس هرزوا

 یدنلوا هجو یس هاب هم کم هک هب یدنفا

 ( نالاجت یادنعک لو )
 ا و انروطرمس کا امقشاناراکرسم ةت و اد هک رلئاجرادکسا
 نوک انوکو درفت هدرادکسا ردتدمرب ہک اغا هاربا نالوا اجم هدنهل هک

 اغایشاب نابکس یدسش# | درو دنعت هدناکرح هنابدا یب هلتحاضفو یدعت

 بحاوء منزوت یعجوا كنار خالایداج هام یم ههناهاش "هدارا هګدقم

 یادختک موق رع هلبسهناهب لاس ضعب راد هبهفولعنوک بنشراچ نالوا
 هدناو روتس خز ود بتعردو توعدو بالج هنسوق اغا یطح نالاج

 یدلبا ( دسم نم لمح اهد حج ق ) ره لئام

 ( لصعسا یکم او دو یىشاط ل )
 32 2 عفو بولوا:ندنسهقرف یری و نددت هفناط ویلا
 یشواح اشاب نادوق هدنفلنادوق اشاب یلع یدمس هرکصو اروشام “هلق

 كرکو هدرلاننا لوا كرك هک اقشا رمم مان دوج یت اط نالوا اغا شاب و

 ۳9 هلی اع ر کلو نو اقشو تاش ی ااا
BAU Bide - رو 



E ۱ 

 ارقف حامزاو ااعر رحم هلی رقتو و ادیب اقوغرب هدهطاغ هللاشعا قرهلوا 1

 نالوا یوا کرت بویلوا هماخ "هلصوح "هدیجتک رخآ لوا و یتنابخ یک ]|
 برد نادوف نوک هک روان هام ار دمصح الو دع ال یحاضف ۱

 نامه نو امه عاا هدنوبلق هدنفجا ساطکش یعوقرح اشاب یلع طفاح
 نواه با هلکع | لاسرا 4 هلع "هناتسا یتتواقشیسو لق ناما الب
 | یناعنواو یدتلد نارقاو لاثما هنوعو نالذخالاخ "هدنطلغ هدنهاکش

 هتفلا روع هکاسخت یرلکدد لیععسا یکم ندنرلهتسوآ ماطن ه روز

 : بودا هه هلن ایدود نارد هنطنط نک ی دادقب روع ینماص اک ا

 هلتوشر و نابرپ هدنسیدعتو روجرونت یزانلوا رومآم هنعیزوت تان وح
 هرب>د ور وح هل زال بور ولا هنکن دتسا ارب یتسالعا كن هربخد

 برض یالتبم شش رارادهاکتسدو هتسوا هک هوا هلکمردتبا عزو
 یسهتسوا ماظن هقشب ر چه هدنرتفدو ید هدکعا ناشیرپ و لتو

 ىج د نوا هارو نم هام یدار دنک هنس رغوط فرو اعاد ندنعدلوا

 هل.تفرعم اغا یشاب نانکس اورتلدعمراب رهش هبلعهدارا اب یخ د موق رع ینوک |

 یدنلوا افلا یرسشو الا هبا رد هدنراقجا همك كجوکوالحاو نت ار |
 ) قحور صاختو ادعا تع>ر و هب را ءاد رح ا 1

 تس یعالنتساو دا درسا كع“ ور مش تعا ظعا ردص هکت ۳۲
8 1 

 هر هصسسا نیهب رکتسع فراوط دوحوم هدن وامش یودرا هس هصلاخ

 ندسنعت هنارابکبس ینوک هبنذجم: یا كنارخالا یداجس هام مدقا ندنو
 كر دنا رفح راسزتمو اشنا زهساط هرال ع نالک مزال هدنرزوا لو و تکرح

 هدهفاسم تعاس قچ کیا هفجسور هللا هراس طاتحا تبامرو رباعمعطق

 نزرومآم ندیا دورو ءدهار یاتناو مام تصن هنس هلح ره یب وکی ضاق

 یساغا رااغا لرد باععتس| اف ه صاع عاحوا نالوا دوجوم هلن



 اراو ر 7 موم 97 هدعوق رم ||

 نوجا ادتاو تراب هاغوغو كنج تامدقمو ادعا لاوحا سست نوک |[

 یراوس یرادقم كم نوا نالوا شلردنوک هبورابا قرهلوا زسپ وط |
 هبراع هدنز رط هخرح تعاس شد ترد هلاملاب هل رکسع ن مد رکص اا

 هغ ور هلکع | تعجرو ندوع ادعا رکشل یلاعت هلل ادج هدنرکدتىا

 طظفح بورک هننورد یناماکعت-ا یتددیاب هدنتشاب راغاب بب رق تعاسرپ

 ۱ یصلخ ندادعا دب كە“ ور نزا دعب نيعملا هللا انعم هدهسلا یدلنا

 نمد ینوک س بج یتحتوا نوا كر و نم هام قرهنلوا تبشت هنبابسا

 تردابم هکنجولتیمرکر دق تغاسیلا هدنسورب یشاب راغب و اموع هن رزوا

 رکسد نالوا بعد دوج وم ید فوسودوق لارج شاب هجتدقم بوتلوا |
 تژکی ركع نمشد نالوا هدقج-و ر هلکتار ورم هباق ورب هللا تک ||

 مالاسا دون هللزع بر بانج تنانعو نوع ا هننکو دنا شلو

 رامظا و مادقا و نام هحدافم ( مانغالاةرثک هل ورم ال باصقلا )

 د دد ج واو بوطرب ندادعا بناسنوکلوادلر دا مات اهل تعاصتو ريغ
 وطنهرب لرکرایلا ی اهلکو لب درفاوو یمهب رعهناخ هی

 ترارح هدنوک لوا ا جاف مادعا یلازج ر عم رقنر هدننورد

 یداطو تاب لات هل هل راس یدادتا اب EY ید اسا كناوه 5
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 هبو درا قاطخاط هب رکسع ضاوط هلا كرت یی هب راحت ندنفیدلوا شاي"

 نوک جاقرب هدودرا بوناوا تعجر هرزوا مو رورضلاب هاب هت دوع
 هرصاس# جور یرلت رضح مظعا ردص هرکصتدقدنلوا تحارتسا |

 یتارفنو ناطباض راقاحواو مارک ناریمریمو ماظع یارز و هل اب هلتبت
 یهب رح تاودا نالوا یضتقم هللا ناک درک سر اسو هب نکتج نیطالسو

 ۳ هجنراو هب وصرب ندوصرب و تکرح هنر زوا قور كردبا باعصسا

 شد ورو هناد ره هد د جواهن رزوا هر و و صف نوکلوا هژرب هرمص ام

 4هوقرم ےہ ص هدددنلوا تعاح“و فنع راهظا هتم د هلا تلوصو موجمو

 ) هدسورد (



) ۰۱ ( 
 هل. ینیدلوا ولام یناش ور ك هن وط هر ادعا نالوا نت هدننورد ۱ ۱

 ۱ روصع هدنجا یسهبصع ىح“ ور هکلب و یتحهممهلوا نایسحهتسهسسدو

 ینچهلوا التب یسودنک هرهعدخو رکم نالوا یسهدرکروصت قرهلاق

 ییهروک ذم هصق یسهجک ناص یجزکس نوا كرو نام هدقد] وا نادام

 هلمجو لوا قرهتا ناحهباش وشراقهنب و قر هقاب اینک بویلشتا ندنرب ره ||

 | هلغلاق اخ بواسر وق ندنسالنساو یدعت دب ىلع قجور هبصق ۱

 || نب رق هنش رش یانع» ( نب رهاظاوحهاف مهودع ىلع ونما نیذلااتدیاف )
 || هدافا هبیهاشنهش ةبنرم 3 تع یترمسمو ترصن تشکوب نالوا

 هلا نورتشکوش نو امه طخ امدقم یهانتترادص صف" یواح یریشبو
 نانکصح نالوا شغل و هدنا هدانئا لواو شلوا لاسرا هنو اه یو درزا

 ینوک نینا یجشدرد یعرکی كروب نم هام هلیتدواسعم اغا دو ندهصاخ
 | لها هلفلوا نامرف هنالعا هلدتخادنا رابوط بعردو لصاو ه هملعرد

 | + ةنکرت ةباصعرد هلل ( رعش )یدلوا لصاحمالک هب هقالام رو ره همالسا

 اوسکو ۶ ےمفس ی قو دالیااو# ۶ فسا مه رهد بثاون اوعفد

 4 ا سانلا عج

 مدسهو راقو نودرک نویامه باکر یادخخک بصنو لزع )
 ( رارشالاو !یلغوا متن مادعاو رادکساردراکب یاههطوا

 هبانرد لحاس راسو یراوج هناخا دو یسارو یسهلکسا نابلاب هدرادکسا

 یایقشا "هودنل ارادو راع لزارا هقسفم ورین د هتوا هدرانکو هشوک بب رق

 چاقرب امفس ضعب هدانناو هرهناخ یدوم ضعب و یزهطوا راکب راکیات

 كعا لاعاب یسان ضرعو لاځدا بو رب وچ ندلو ارج یران وا هر دخ

 هب یلاع باب ییهیضقو صماخحتو عمجم یسللاها رادکساهدنراقدلوا هدنددص

 ف رشطخ هتساحماو مده 2 ارشا "هودنلارادنانلوا رک ذ هل رالیارابخا

 یئاب یحناتسو و رودص شح تباهم فنا تادعم هاشدا فدک و ش

 ]| ءام هلا هلع ردق ز ومهب ا قار هنلق رومأم اغارامعم را کیو



 اط ۳ ین

EE 9ی 1  

 | هرکص نوک چ اقرب هلا مادعاو ذخا یرابضعب وافتخاو رارف لاحردیژکا |

 ۱ تناید لها اا ناف یبلچیشاب نابکس هلا یو دو رابدلوا ازسیازج رهمظم |

د هطالع هرکصنیوک کیا ۱
 تحاص هدنب رد یسوق هل ه

 | تعج رسو 4ناخ هو مق

 | هدنکارب قرلوا نازب رک هفرطرب یرب ره هلناحفوخ هلک لا ماتا لاح |ا

 یدلوا نا وک هلش رش ۱

 1 ( احاو دالب ضعب رد ابو روهظربخ عوبش ) |
 | نکما امهم هدشاس جرات ها دصم .( سانلارضد نه سانلارش  ۱

 ]| .دنوا نطوتءو نک جالمی و جآ ییکو توف یمکه دراغاط هرات |
 هعد)وا نراسفم هنقسشحم هبنرو علاش هدل وبن ا یراث داوح یکودا

 ۱ تربص) بارا نالوا نطفد یتسملا م Xk )دشا كر شط) نار ۱

 8 ادرو هنال رابدلوا نزحو ذوعتم هلرب سرفت یییراب بضغ روم |
 ۰ 1 فن اتط ید لاسزا سر یو 4 ارام E رو ۵ 1 1

e 1 ات ) 
 ا ےک

 نابلا رپ روض هرادکتسا نوک HAA ۱ x ی كرح ی

 aos هدا رو تک نما دوم ددع کا هدنسارو

 | «دزهطوا ضعب هکردبب رغراپدلبا رامرات لب! مدهلاطاق ین زهطوا راکب
 | كنهموقرع لیزاراو یدلبا رومظ كبشب جاقرب نوچ ا رهبح یلقجوچ

 | ندنمده راهطوا نانلوا رکذ هلعلوا تربغ بحاص د حرت تلود "هد 9

 2 ۲ یلغوا مت نالوا ندتهافس بای را نا رب مدق زا بولوا
 ۱ أ ۱ صد

 ! یههوخ نالوا یسهنوعو مادعا هدننادنز لود اعشا بوردلاق ینعتو

 e دحام یتبل یل وا ) یرللاح هیصات ناسلو ناشر و

 ناراب رمش بارطضصا ًادسو ناباب یب ناجل> یداب هرزوا یتیدنلوا ناس

 | هداناوب هجا ربعیازغم ( ءاع-لا نم ةرامح مملع انرطماو ) هدناتسزال

 | هکیدلواروفودو رمشتن» هبن رعرب هدنتو زاو رومظ نوعاط دیدشو زوایرب
 ۱ قرولاق هدرالو و هدراوا یمدآ داسحا بوم هر دشا هتفد ین را اتوم

 | رارف بوغارب یراهتیمو هتسخ ندتشهدو فوخ 3 نفعتمو ششم

7 

8 

۸1 
1 

| 

 9 ) نم ( :
۹ 
iN 

۳۷ 



CD 

 ضرا ام تک ن او اهواخدت الف ا "a 3 و ی نم ۱

 ) :اهتجاوجر الو

 (.یلوطانا تناحزا هب واطم رک اسع لایحسا )

 اباعرو مت لهاو یس لها تبلا هززوا تیکج تارا لوق لوو تلودربره

 نکا تزاسع ندهدرفنم همی را ناکرا روناوا معت تفرج لهاو
 تلود قرهلوا بلقتمو طلتخم هبهناس ماقا برح لها وریندنیمرپ

 ندهیقاب ةثلث ناکراهلبنادتفلرک اسعامممو بت رم هداضدقا نيج هد هلع

 قر هنلوازب وج یظفل رکسع هب هموق رم ةقرف هلرب ربمعو زارفا مدآ هقرفرپ

 تالا لامس او تئاطب بحوم هد دابمج ر ودا ردقنره صوصخ و

 هدف انکاو فارطا هدب رانا دهساتلفغ ثعا هدناک ر حو قشمو هس رو

 یمایضتفا لجو عج ندناراک رس ضعب نالوا هنمان فارشاو نابعا

 ندنفرط تاطتسم باکرامدقم دهد هکر ایم نسو ءان هنعیدلوا نایا# ۱

 یک ننه داوود ها مه یودرا هل محو ینیدلوا ش نیت باتو

 تت رم ندکب هداز رابچ هرزوا قلواهدایم یناثلویراوسینلث ندرک اسع
 هدنفرظ زور دنچ رکسعرفن زوکیاك بت رم ندنغاجت»هبساماو رفن كم

 هګدقم ندنفرط راضق راسو هداز رابچ هدننوم# هرز وا قوا جار 0
 هنب رللاسراو جارخا اعبرمس هدهسیا شنا دراوت تامالعاو تارپ ره

 یدنلوا لاڪ هنسا ندم لام اط باکو هدانناو یس وا تقد

TY )تاذوخأمو ارسما ضعب و ا رادناود  

 ( ادعا تناحزا

 ندیم ار دصفرط هل ارا تر شمر خ یم السا ندنعن د تسد كغ“ ور

 ینوکی ج زکس یرکب كنارخالایداج هاماغا رادناود نانلوا لاسرا ار
 شوطنوق العارب هما !یموم هدیماتمع اق روضح هدکدلبا دورو هب هبلعرد

 بونلواقیلعت كنلچ ممسر یلزدلاب نوتلاو وللوقیدب و سابلا كروکروعس
 هب انس یلعا ررب یلهبسع هثب رب ره كنور دنا یاغا رفن یکی نالک هلشعم



 ماکحا هدنعز نیمحم 2 تعاس قلا 7 كد هشن تعاش ال ۱

( ۰۶ ) 

 رادناودو یدناوا قلعت كنلچ مسررب وللوق رشید و سابلا طوبق
 مسرر والوف رمشبو طوق هباس العا ررب هنسهمدخ رفن یکیا كملایعوم

 یلعارب هن رانا صیط و طوق طسو رب هرانات نالک هلا هدر م مدقمو كنلچ
 : ا اان ونلق ناسحاو معنا نلچ سرب والوقیدب و طوبقهباس

 | واوفسم یرادقم زوتوا ند-:فرط جور هدبجر لئاوا « هرکضندندوزو
/ 
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 ینودنص هز ام هج هعطد ج واو بوط هعطق رب ناشلوا دا و یسارسا

 ۳ هب ور دنا یاغارفن یکارومم هنلاصد اهلکع ادورو

 ۳ و ها طو ارور هنن را همدخ ر هد ا اا

 راب دنلف ماعنا رم هلا قلعت كنلح یوم

 ( كي یلعیعیلأم جارخاو یراب رهثترمض>یافا رادقوچندشعارچ )

 لواحت هل دوو «لجا لولح كناغا نیسح نب رش ج رخت ندنو اه نوردنا
 یراب رهش ترضح یافا رادقوج هلسهراب نان ینلاغا یروق هملق نالوا

 ندسابنامح هلع فطاوع ینوک ی جندب كدحرلابحر هاما نایک

 نو امه نوردنا ناری ك لع ی اھو یدلوا ماکسنریش هلهلروس عارج

 هلسعت شو ورک تبلت ههام و زدم هر از e ید هجا رتما مدع هلا

 یدنلوا جارخا

 ( هيلا تردق روهظو هقنل بارد قد رح عوقو )
 هدیرا هج رد رب تان بو رعلادعد یسهصک نیت شرکت كسحر رس

 هراس و نیع هژرب لوخد و ناو هو رجا ندراود هعلو تهعرد هلی

۱ 

۳1 

۱ ِ 

| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

 هحرد ترد هعاعجاژ رج دراطع بکوک هدممو یدلوا لوق چ وا

 هدنعد ار دن و كنسەجماز لوح كسا نالومعوقو لوا نوک تردو بت رف

 یسنربا كروک دم قد رح هلغلوا قرتحت هددسا یران جرب هنن هدعب بوئلو

۰ r 
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 هرکصن دکد با رتس هللا قار وط ین رزواو قغاقو رادنتاو تربغو فرص ۱

 هر نڪ نت صف" لوا هدعدلشاب هباسع9و هح و ود مدنا هاب نب یشاک

 الت ی هدر ول زم قل رح ( A هب ههوق رح

 یزهنارب و "هناخ Re j س گلاب دنا ناذکو تشک ه مسار

 جاقر و ه,لوط جاق 2 و یا هل هوا ناکمالاےدع برق لع ۱

) ۵۵ ( 

 | تدش هلیطارفا كتا بولوا یرهناخ یسایاعر ینمرا یژثکا كنهشا

 | موج هاشاو لاوما بورک هراوا اناصصم كنارکاىت و ندنتعر و

 | ملاح ىلع یی روا یس تک او نادرکرمسو روعشبب زهراجعا ندنتلوصو
 | نازب رک نوجا ناحو ضرع صلع نامه هلتناوسذو ناسص بودا كرت

 را مد نالوا لصتم یا رح هنل رم هدنسهدرب تفواوا یدازر واوا

 || بوشود هنیدبقنلقن اشا زارپ هتنرخت هدنیمز ریز هللا هلو شیوشتیرب
 | هعضو ةلاجع هنزخم ییامشا ضعب كرد, تناعاو عمج د یباب>ا ضعب

 | ابهو قارحا ید یهناخ لوا قد رح بقعرد و ینا رارف یسهلسج
 ا ردج قلا ترد چ وا كنسهبحاص وا رکم یدا نکا هب و رابا بودا

 || شعایلیروا یرزوا كکيشب و ولقادنوق هدکشب بولوا یلغوا كچوکر ب
 | تند ب هاف ید کنش هلا هلو سالت یر ك کا ندا تناعا

 ۱ هنشا یلفع هدقدقح هم اش یسهدلاو تءحوح ی شک ا .عصو هنر ع دار ها

 | یدناب بوااق ی اغوا مب ددم یاو بولک هنب رطاخ ینجوچو

 هچرک هلکع د مدقاب ملت م یعلدلوا قجوچ هدنجا ون مدلی عضو او

 ( دامك ال اةقرح دالوالاةقرف ) قرهلوا دموت ندنداّوف "هرم هدلاو هرابب

 ) شدشح لکب قلعت قل رعلا ) قحا بودنا داد زم یانآو ها هشدافم

 راتخای هد هل هناصحت فوقو هسنلاح كداو 4ه ینزخم هجاوادم

 ی ET قرهلوا

 یعرکب زونه ناللغوا هک زرروک هن هدنرلکدلبا اهااو لوخد هنجشا بولوپ
a TT EDT EE rere 
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 ]| «ترزواود مدالوا یاو ردامو رد نامه شا ارون کاب موصعم لوا یران
 یرو نح لفط هدسات ءالم یسهدلاو هژرب كس هر : و یشط ندن رک بولاق

 هاله اتش رشک تی رفع نو کر دل 1 عاضرا
 1 اد ت رص تا راو

 ) را دابا هنناعم یاللاوذ ترص» تردق
( هع 0 عنامال هلا ناصس

 أ 

 ۱ ۱ لها دنن هک هر اف ناز ناتن تشه او [طح لعف رد ) تس )

 ٭ ناهنکس تەو رورغ زرتم 6# مرج زانو هب وت هک هللا # ناهج
 ) هنوف بناحم اشا مهار لنو اشا رداقلادص ندش دهاق-« )

 | اضدقالاتسح كناشاب رداقلادبع قبسا نا دونت ییظفاح هبناخ اقا |
 | بودا قلعت هناهاش "هدارا هنصوصخ یسلنا تماقا هد هسو رب ادعاقتم

 | تکرح لاحرد هلهلوا رودصفرش نو رقغک وش نواه طخ هدیالوا |

 | هدنحر طساوا نوهسملیا تماقاو تکم هدنا بوراو هب هروب نع ٌةسورحو

 | تماقا هدنلوساکو یدنلوا لاسراو رادصا لاثتمالابجاو ضرمش رها

 | للخهتشامم كاشاب مهاربا هرازولاع ود سم هداز اشا كىلچ نالوا هرزوا

 | هشبجوم نورقخکوش نوبام طخ نالوا رودص زب رفرش هر زوا كمالک
 | لاع ما زکید هدر وب نع خیرات نونهسهلبا تماقا هد هنوف

 ټنو اومام لیوحو هات " لحاوسپ ر 8 تتر م)

 ۱ هل.صوصخ و كدودخ هلا ا ف صعصتخاو هدنامز عج

 | یلوطانامدقمیئان ندقلوا مززا یسهسراحم كن رااحاس نکد هرق هدراب دع

۱ 

 1 ۱ هدهزول نح لحاوس نیعلوا و مزا هداز ید یعهسراعحو هب وه 1۳ و نما تولوآ یوا و لبا رکاسع بیوت یلحاوم

 ار | ها هات تامحو یبهدنعل ر ۳۹ 0 احاو لحاوسو هطا ها هاو ۱

  Eanلاص ت و 4 تارا روش ن ® تود |

  11 ۱ ۱هب ادعا 0
۲ 
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 رک
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 ها نالا E ER ندامجاو یس 3 ترنعو مادقا 4 ادعا

 رفت ىلا ندا اكو 9 یارسو رک ز رو ندنساص 25 هات هب هطا

7 

 | یراصحراکس و رفنزوککا هتسهلکسا هناکنچ ندنساضق اسلک قرفو

 | زوقلصاوو یلوپ ها ندنساضق هزب و و رفن زویکیآ هب لوبهزوس ندنساضق
 هسدناح زور وهو هدم ندنساضق زوقرتو رفن ییرکب ز وب هب رافرط
 كزاضق نانلوا رکد نوچ رللیا لاسراو حارخا رکاسع رفن زوکیا

 ندنفرط هزاضق نانلوا رک ذو هقش ااطخ هتناطباضو ماکح
 لاسراو رب رحم دغاک ددشمو دک مو لانتساو ثعل راهدآ مربمو مدت

 نوچسردتا حارخا هد_نفرظ زور دنج یهروکذم ر ع كردنا

 رخاوا هقشب اباطخ هاغا دج هداز gs عاط یسشاب یجاتسو هنردا

Oندنرامشاب ی ود ی اع هاکردو یدنلق وا هن رش صاوا  

 ندرو نحءاواكناغا دجاحاطا هداز رام اد وئ |یم«بحاصر اصحهر

 لا ندرت روکنا كس یوا غفل ۲ لاسرا هن و اه یودرا

 طفاح یرادمساشاد سکر چ ند مارک ن ارمزم یرکسع رفن قرق زو نکس

 هلوصو هنوابه یودرا هلیاحهمسا سفتلاب قرلوا غ وہاب اشا ىلع
keدنک اتو هیات یلاع رمااب هکدقم هچرک یصوصخ سل باتشو  

 هلع ز كمر و هغدغد درګ هل اوس ضع كتو قحا تولوا ی للا

 ققح ینددلوا عا ترشابم هنجارخا نیافس قاطرب هزکدهرق هدانناوب

 هده راع هناسرت یاس رم ج د اشا ىلع ظفاح ابرد نادوق ندنفیدنلوا

 شفلتهداماو رم كلذکو ینافس هص نواه ئان ود امو دوجوم

 یزاغو زکد هرقو تکرح ناحهلسالاب یو دار اسو هب ولاش رفاو

 تقرتم هباوه دعاسم نوچ هلع نلشد قلا شاط هرو و عقاو هدنح راخ

 هطا هنا ندرلموق ید ناڪ هدنلحاسس یبا مور ك E د هلعلوا

 هجو یقیدناوا رکد افنا هرالحاس عقاو هدقلارا لوا هجثشراو هب لوپ هزوسو
 ندت افکه حرد هد هذا شفت نیعت رکسع رادقمرب هظفاحالحال هرزوا



 وتو اسو هطداعو رک اس "هراداو لاعا هعذر ندنعدلوا نود ۱

 8 ندنامص ۰ ىس اق ام هب یلاوخوا قرهنلوا ¿ نیبعد طظداع كن رب ردم

 ۱ شزوماب هنس هظذاح لحاوسنانلوا رکذ كلا یوم نارسرمم ینه هن دل وا

 8 WAI نوبامش طح هدنابساوا تولوا هات هملس "هدارا هنصوصخ 1

 ۲ هلتاوداو ةاط لس هرزوا قفلوامادنعسا هدنتیعمو هنکو دما شلوارداص |

 | یسهطروا یب هب رع بوط ددعر و یزهطروا یوم یراوس ددعییا
 1 ءا هنکودا هرز وا قفل وا بب رسل «فرط هر وک ذم لح اوسو بار

 ا ا هاعردو تکرح اعب رس ندنلع هلماهصس | ییهروکذ م زکاببع هبلایموم

 | هبهروب زملحاوس هلرب تضمنو روبع هداج هرد لو ندنهرط زوتکبولک
 ۷ ۱ یی روم لب وحش نوچ “مابا تقده هسر او هظفاحت رحایک یک رکب وراو

 ا اهر( لارا هتفرط هنلایموم هل چود رر ا هک ماه

 هنوط رنزا رورع كب لعع-ایزوریسو نیدو یناوندشرومآم )
 ( ادعا "هلاقم یارب

 ۱ رو ندرس كکي لما يز ورس رومأم هب ادعا هل اّممنددناحن دو

 زا نیدو همزالیایاصو رباد هرورم هاش وذرقو ینددلوا سکا برقتهفرظ |
 ] کودنا شغادرب رف ندنبناح نوبابهیودرا هتفرطاشاب سیر دا یظفاح

 1 راعشاو رد هدنارب رحم ندا دراو هعفد و ندسرکا رادرء بوص

 ۱ هدق د- ]وا ضرع هب هاها ش روصح هر وک ذم ناز یا نداق

 1 تولوا ییاکو تعج تانک سا نهاد یکهدتسوشراو ندو هذه هل اْطا

 1 هلا راشم لاو نب زسکدر وک تقو هدو هلعنوا نایات قعصو تلو

 ۱ تعراسم هب ادعا رامو ورمق هل رب روم هب وشرف قافتا هل ملا یعوم ریم

 1 | یرات ا صح عا ردص هلکع | قلعا هناهاش "ودا را هنصوصخ ئش

 | تکرحو لج هرزوا تاهیینتو ایاصو نالوا ررح هملاراثم "یلاو ندنفرط |
 1 ۱ هب وُراف ندندو قرهژوا ماكنا قفت» هر احره هللا ی ود رمو كردنا

 | نوچ ا روفوم یعس هب ادعا ریمدنو رمق یراب نوعاب و رویعاسعم ا



 ( ) ۰٩

 هقشب نونعم هللا 3 طخ یبالاب و یواح یارو ام كمللاراشم

 وایت ابا ویلا فدک و یو اه طخ یم دا تاک

 | یرب رهروکذم هجو ر هللا هلع اوا خ روم هل هرات رول نم هام رخاوا
 ۰ یدنلق ر وهام

 0 ( یلاومزا كب یروت هداز اتشاب لسلخ ندش اول ریم )
 : تررد یمرکن زوک او نارقا زباف هل سا ضو هطاغ لتعفلا هدعسا رود

 هداژ اشاب دن لبلخ ن انوا ناسحا یس باب یداضف هسورپ هكر رخالاعبر : ۱

 ناتداراکت "هاله هلا لاتسو نس تد واد یایضتهم یدنفا هللار ر و رام

 ا لاسم لایت | جد هدکلنا لاسقا یو مجرد لاح هب# ییلاسخ

 ۲ لاحر نيب رقم طالت>او اوه نارب شر را هدعاس رود ادعام ندنءید]وا

 "یداب لاحو تقو نادض22۰ "هرکاذمو تاقالم فب رشت قلارا قلارا هلا ||

 ینوک یحدرد كنامعش هام هلع ءاشت ید شوا لاعقتا كلّ تروص

 ۱ یل رط یم هنتکرح | ازم ان بودا رودصورش زودهو نوعد هے اع باب

 ناسحا قلاوا ت هی , ودننک نوجا نواف ی هلکم ال ۱ لو

 وم هناهاش نورفع» کیدا نوامش طح ندا دورو هدنداس ردشلوا ۰

 ی هل سار >> یدفآ ںی دو مسر هداسهطوا یلاع ردص یادنع- ک |ا

 یراتعءد لا _- > ناشلوا رعد یلههک الع هد هع تماقاو سه

 هل ها وا التم» هشالنو فوخ هدنناغ هدقدنل ها اتکا | راد یتا بولا

 روصح هدکدلبا تدوع یر وعشو لعع رادقمرب هل تلسا و نییطعن دل ره

 تماقا رومأم هد هردو تعلح سالا هلم ول قلاولریم هدهاقمع اق

 فالخاو تدأت یس ااو هلا یو٥ هلا هومش ملک عماح وب بواب لوس

 یارو بهرت ینازاباو
 ا ےس م م س



C7) 

  ( ۱ےظن (
  ) ۱لیس ها قواك سلف ٭ هدر اق هلال ا لزاو (

 | ) لییقزعو راصنا لج ناو # رصان قاتل كرصن لوهناو (
 ) قالفا بناسجت كب لیعاعا رو مع ربخ دورو (

 یزوریس نالوا رودّأم هرو رح هنساقب قالفا هلمجو یکیدلبا تقیس یرکد

 هدرو ن < ام رخآ ولو کک ند لګ هد .ج ر رهش لئاوا ك لعل
 تی

E ۲ا  £ 

 یو تور س نه ین ے ےس درک

 سس یر ی ی ت _. هتک

N4۹ 4 ۹  

 ا

  هتبایسا رورع هبوشرق بولک هنراوج یسهعلق ندو هللا هرفاو رکا سع

 یدمشاوا تنلعاسرد دراو هگدقهزور دنچ یرخ یکی دابا ترشا

 یناسعا نر نالوا هدننعد هبلا یو٥ رم هدنارب رڪ ندا دورو هعقدو

 را را هل رکسع هب هطا ناک هدنسوشرف نيدو ادا اغا رکب وا جالا

 ۰ رکصندکد با زارفتساو ناسا هدر وک دم هطا ید هلا یعوم یاغا

 هکنهتو نوط نمد هدکد ادا رادتا هرو ره هتساسش قالقا كب لیععسا

 ا قر+ وا لثلا "هلباقم هدهسا شلوا راحود هندو توناس#

 تواوا ترشابم هب هد دش "هب راحت ندنشرط هلک الا ر ارعا هب وشرف

 تموا ٥٥ر وا بات ادعا را کک درک بانج تبانعو نوءا راک رخآ

 ماي برسض هدلح مات تانلق مالسا وگو تعح رود وع امزمنم تومهلوا

 یرلک دابا تشهدو قوخ یال هلهس قلق ادعا مر تماقا
 یی کیچ یکم ورم ےک ج رے س ی ہی کا ےک

 یدلوا تداعسرد لصاو هدنامعش هام طساو | یربخ £

 ( یؤزج فوسخ عوقو )
 هسد الا قد رطب و باسح "هدعاق بجومرب كرىقح ررح ندد جز

 یلاص یج درد نوا نرطعل ناش رم هر زوا ؟. دل, | بیاتتکزاو هرز |
 : 8 ۳ 0 سا

 رم هام هدنرو ره هود ساو غا سا ندیابعفا بو رع ی هج

 رب وتو ۳ لیاقت هک هل زاغا هف اا ر “ہدقع هدب وح ر

 کا نوآ هدنرو رم هتیفد تر دی زا تطاس قلا ندسعس بورخ توا

 ن یی ات تا درگ مرج ن



 طو ندقو خ 1 دا E بقعرد راتلو یقودح 7

 تعاسر ید ندفوسخ طسو تقو یواسم هتدو نالوا ردق هن هدو

 چ وا ق رق تعاس ید ندسم بورغ ینعب هدنرو رم هقبتد زوةط نوا
 بلک ندضرا بکحوک تلولسح هلا الجنا امامت هدنر و رع هققد

 مج نهو ندنلاست ج ورب فو دخ طسو علاط یدعا یدلوا صالخ

 "هناخرق یربدمو نصتن«كناطرس ج رب نالوا ند هنطنطسق تاب و۰

 گز یا ندعلوا لخد یک شو فسخ" هدعسات تدب نالوا دد رف

 هدلایم بن اح هالي یارزوو نار اد یو مالسا رکسع ضء) هدب

 یتاقلعتوو همساع هاما هلصعوتو هراکدو نینحانم هدنرا کاب رد اب رر

 کو هودناو نورد ضامقنا هدناب رقمو یارمشا صوصخ ابو ن ۱

 ندنسها و هلذخو دوا ید ی سرب ها ج ادتنا داعالا دعد ےل رقو ۱

 كو خو بواوالملدهن مو مو تیتو رار هفارشاو هع او اع ضعب

 هلعلواردق نوک ومط نوا 9 ام گپ ایرثآ دود هحبج "وی مو اا

 هنلئاوا هتا "هدعدلاید رهش هلا اد ندنابعش فصن ونشا هروک ذم ماکحا

 یوثم ( هالا تعلا معدل )راد د رواوا ماع ردد

 ( تساجت هروسیبیوسار س>و لقع # تسایبا یو بطو موج نیا )

 ) کا اوت رم (
 عضو راپ وطو اشنا رزه اط هلحاس هدد وشرق قجمور امد قہ راکم نمد |ا

 هباشن وشرف كنو ا یو دراهلرب رار تاو نصح كرهرب و ماکح “| بودبا |
 ف ء2هزاروا یعجو توقهلس همءاد كع | تعناعو هار دس هنر ور ۱

 هدکهروک هب هروب ج لحاوس یمالسا رک اسع یٌشان ندقلوا شانا راثکاو
 ینجهاوا یدوم هرثک تافلت هل فلوا راکثا ینیدلوا تب وعص لاک

 هدنرگسع نجند ی هدنسوشرف ندو نوا تواوارادد و رهاظ ۳

 روز هتفرط تالو نالو ن دو كي لیععنا یزوریسیشاد ندعلوا تا

 نکس كبو درا نعد یهدفرطلوا هرکصندکد لبا تقبسو ر ورم 7 ۱



) ۰۴ ( 

 یسودرا كو ندنعادلوا راکرد ید ولغم هعالسا
 ندقرطاوا اعاد ید

 ۱ ید یرات روح مطعاردص هل هلو ا اد وه ینددلوا ادم هن هت وشو

 هک اب وک نوجا ك 2 ایاعضاو قب رفت ییادعا تعج یهدنفرط یکوکوب

 تین هکمک ندزاروا بوراو هتم ندو راچان هر ورع هفرط وشرق
 هلشو رع زو زشکنا هام هدر كعا رامظا ی راتروص تن رونق

 یصوصخو هدکدلنا رادع ا هن ر ی زرکسع هداج هلشورغ رزو و یراوس

 ییدلوا هل را ا رابخا تقعرد هنف رط د راتو ساخ دوخ ود هدو درا

 توربا ییرادقهررب كن رزرکسع نوجا كهردناتوق یشودزا کراق#

 ی رلت صح مش تعا معظعا ردص توواوا یداوا نلاسرا هق رطلوا

 یتاا رثاغا هلا یرام لاد یروگنو یراروالد یبا مور رادتمر ید
 ها رلدرط یغاشا كن هطا عهاو هدنسهطروا هنوط رهن ادا اغا لالخ

 کرارا یک رار هل ا رلب وط هعطق چار هلب راق او هتجو ر راجا

 1 توردنود دلش و اینم راهب ودو توردنوک ب وطو رک عزا دقموپ هر هطا ی د

 و هر رات توردنا توط جاقر ید اغا وشر 5
 1 ۱ یفرص هب هوذا

 قراوا رو رم هلکادمآ نو

 رگنا حوم تک کیک یو كن ناقوط هدنفار طا هطا نوک یسئربا

 هناد یقداصت اغا لات امطع ۵ هنه بحاصیسافا ر اغا هداننالوا تولوا

PEL EETوا تربع ندف رط ور [ 

 تبا صا و اک لا اتع راد رايا یرخا تازاح دمهش هل ااضف كنت

 ( هالا لر ته نم ارهد تمار ینا ( ع ) هنا ره نوا

 + وطو یزرا یبا مور هدهسنایدلوا روتفو قانا ساب بجوم كر هبد
 هش شب قاصم زور # رشنەر ذزا دوش ودع کشر کر( تک یرروالد

 ذخا یت راپ وط هعطق جاقرب تنعند بودا ترمغ وب د تسرتک هرذ زا

 قرهلوا یمواعء یتردق مدع هتدواقم ن زا دهن هدنرلکدلنا طبضو

 لواو یدلشاب هعلا هفرظ هل ره ود ا رک یکەدەطا ن

 | توتلشا هکبک هاش ane وار اک مالا نکس اعنا

 ( نشد )



CEN 

 تون ۹ یز+ب ود نمد  ۱۹8 ) ۰... Eراب وط نالا ند ها هد هاا رل,دلوا

 ضعب یج وار كركم هلب راد اما برقت هراتناق راسو هراتچچا هپ

 بوگ هجهلس هل راپ وا هلحاس نایسجو بسانمرب هدوشرف هل راقباق هتچ
 یرکسع 1 هب وئرق راپ واد یکهدهطاو را دلشاب هغم “رح كردنا هعفاذم

 یی راپ وط بقدر د ی درگسع ناراو هب وشرق و كر دبا هظفاګ بور دشالوق
 هب ورد هلک منا وت مالسا رکسع هداروا هک بتنک یر اخ تورافح

 ہد اا لوا ق د یرلترمذح عظعار دو رو رعیم هلج كلرکسع بت ی

 یراکدید زرابناهدهناسم تعاسرب هب کوکر ب بو دا روبع هلءقلخ یسهراد
 مونا هرالح ندا اتا بقعردو تناستمو تابث داهن مدق هدلحت

 ةهجاوم هرکصن دقدنلوا نصح یک رک ق ر هنلوا عضو راپ وط بواب رب و
 هب و رک رادتمرب یسو درا نکا هدنع:دل وا اا ماح برص هدادعا

 تداعسرد دراو هلا زرانات قاچی وکی الا یعرکب كی ۵ا نا ہعش هامیربخ

 1 مدو دا2 هر نوا ف رش ناضمر كىرەت ا ا یسرا یدمشاوا ۱

 ۱ 1 : هب را دا یراتربح راکمرک راب رم نرو مک نواه باکز

 ۳ | قارزمو دبرچ هزاغا یدسنج بور وب نوا فب رشت هنکشوک |
EL O۱ 0  

 ۱ ۱ هدزاننا یرافدروس تراط راهظا هل راشا هی! نا هز اهازادنآكنفنو

 ها دا ا درک لاو ضب تنم هدنرانوپاه روضح یتار تح ماتم اقو مالالا حش |

 | روطح دراو خد ی 2ار دص ص ج یواح یررح ربخ نکیا تبدصو
 یدلوا نوع تشه نوش

 ( یلکرازا الم ییعرارف رخ دورو )

 یسلکرا زکدهرق كرد ا داتا تصرف یرفس “اغ ورزده اب جاقرت

 یاعصا موج اے: هګ روا ندو اس مات الف ۳ نالوا یسلوبم

 زو دنوکو هی یقرهلوا نایفط كلام كلاس هلیراتروص نامرفو ما |
 ِتاعفدلاب هدقردل وا نابا قتل ینیدلوایعاس هناصیع بامسا لاصسا ا

 | قاق رجب ته مشق



ames nacin 

 لش دژ عا اعصا یی” افم تارب داتوا لاتسرا لر E WF و عدن

رضح 0 یرارصا یاب تدا هدنسهناکرت
 | هدنقع هلفلوا یراب رمش ت

 ۳۹1 اشاب ر ورسخ هگددا ندن و هنعادعاو ل ږدو رودص ناب رج اضن امرف

 نادونق ارحم نکا هدنسهبعاد تمواقم هملاراش رو نم ی ید ماف

 جورخ نادنراغو یک ر ددرفو رومأم هلا نیتدرف چا ر اشا ىلع ظداحا رد

 | روآبات ه یهاشدان بضةدعب نم هدکدارار ابا یبغرداوا هرزوا رو رمو

 | رارقوریصیب قرهاوا راکشاو مواعءزونه هرادرک دب لهاحلوا یتج هبهاوا

 | هلارارف مدق» ندنلوصو هنلحاسیلکرا كوملاراشم هلشاق یکیار نامه

 توراو هروکذم لحاس ید هنلا راشد تقاع» یکیدلنا رابدو نطو ءارت

 زا ض ورزش لئاوا یرش ید آزاغا هب هموق نم بصق ظنتو زا دنارکنل

 دام : ۶ راکزور د ا ( رعش ) یدلوارادعلودرد د راو هدکر ام

 را و و |

 ( یراب رهش ترضح راد لیدبت )
 یرادجات ترضحر ادد«ینوک تبسیجندب نوا ك رانا هت ناضمر هام

 لاحر مور یاهم كب ىلع هداز اشا دجا تزع بوالوا لزع اعا نیما

 یدلوا راوازمس هبیاع دنسم لوا نالوا هصاخ هناخ
 ( رکید "هبراحم بخ دورو )

 هاو ,وقو ید هبراحرب هلرواط ول وقسم هدنب رق یس هعلق یک وکر ب
 یلصا هد هب راحت یانناو یتیدلوا رأت رک رشاد یتاداوص وعس ردقزو

 | رونلواریبعت لایجتوا ورابا دن: دخ وا هےسور بولوا ندزهدازکب ولهل
 له قردلوار ۱۳۳۰ ۳ یاب اهرم كلاش مدلف هکر ندناطباص

 قج باری هشیاهبخامخ هل راته جرار سو یآرو یکیدلبا رارف هنفرط مالسا

 موسزهو یدلیادورو صیتاب هدنرخاو كروب زع هام یزربخکودبا مدار
 ۲ ۱ kl هب هماع اا هدندرظ زور دنج ماند او مار کانادعب لاجتواا ۱

aA ۱1۳2 درک ی قرداوا رداو تاتا ا ا  



 نت

 تر
 هلم السا فرش بلطااب هد ها "هدعملایذهامو یدلر و رفاسم ه یدنفا
 هلع فطاوع ناتفنادعب و یک هل اونع كي تباده هدقدلواقرشم

 یدنلوا اطعاو ناسحا را ر قلشو رغ كس کا یونس ند او رسخ

 ترازو جج ادا نودک ندنفر طرصمو تع 3 هزاح تع ةهر دعي و

 هدنلالخ یس هنس شد ز وتوا ودا یدلبا تدوع هتداعس "هناتسا هنب هدهد

 رده سک رب نددادعتساو اک د را رونلوا نیم ردق شی ز ووا ینس

 قرفنامش یتددلوایدته هو یاجا نررکت یون اتسار مش هرزوارصعناسا

 برح میلعتو فقاو هب هطب رخ لامتساو افارفح نفو هدزهجرد زملوا

 ( یدتهلاوهف هللادتم نم ) ردفراع نەم تابلع ول رکسع "راداو

 ( تاهجوت عوقو )
 بولوا ار جا یناهجوت ن وام باکر هدانلث یجب درد تمرکم لاوش هام
 :EE كلى ەركد ن كو هللا یکل ج هعطاقم مغ ندشصا | با همدخالوا

 و یو. E ۶ لب كجوک هل هل اتک منغ 9 ینا

 ۱ 13 کا تاش اان اک
E Eیرارناسو هبجوت هب یدنفا هللااطع هداز یداماد م رکل  

 ةللادہع لکو ییحم

 هجوم یراضعب ید نداناو ناود ناکعاوخ اما یدالوا اشا

 هرهاع رحم اشاس یلاکو قلحاشن هلجنازا بوتلوا اقا یرایضعب و
 كابجهانزور كوب هکب نجزادبع هدازاشاب قطصم یکینالس یتما

 تالبجهبساحم شاب هبیدنفا نطصم یسادختک نوبامه باکحر اقناس
 یتناما هرحاع صم هب یدنفا یدشر دم رومأم هراخذ قوس هدکنالس

 شواج اشاس قباک یراب رمش فرصم هیدنفا نیسح نیما کرک هعتماپ

 دس یرادرتفد یناحهمفوص یکلبح هعطاقم ماها هبیدنفا میمهاربا یٹاب

 قبسا ی زاب یردب ہلا یوم ید قااکو هیدنفا فظن نطصم

 یرادرمم یدنفا هاکا یتلاکو یتباتک راس وط هب یدنفا لیععا یلماک

 ندنسافلخ یدما یل اکو يکلمجهرکذ ت هعلق كوس هب یدنفا اص
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 هی رخ تم س

 ۱ ۳ ۳ یناکو نم هعلق 8 ا

 | ندناکىلتنوبامھ ناو د یااکو تالیج هعطاقم شاب هب یدنفا بج ږی
 ا عو ید یرباسو اهفاجوا نااغا افلا یدنلوا هبحوت هکب ذشان

 یرادهب زج لوبناتس.ا قلیشاب باصق هلج زا بوناوا اقباو لیدبت هرزوا
 یدنلوا هج و هناغا دجا یلغاط روفکت ندناروشولس قیاس

 ( شا هجرت لاحاو یدنفا هللااتطع مالالا تافوربخ )
 فاژودو تافل جت بحاص قیسا مالسالا ج“ ی راترضح هبلا راشم
 نالوا یعو دن كموح زم یدنفا دعسا دج شرشتاعفات نافللأت راس

 تولوا ىلا مور ردصهدنامشآ سودرف ثلاث ناخ یطصم 1 اواو

 e AE ا دنا دیع ا دع لئاوا ن کسا انها رم الا سقنو

 د هداز ترش ندا فارشنساردق هام قم ۱ كنيم

 شع زو كس نواوا یرهصاطاوایه ةصن ناز وس كن دنفا شرسث

 تدرب هن دا "هراومک ی م هک ییغکبا نوا كتسالوالایداجیسهنس چ وا

 یدسو دوسا ۹ دقدل وا ۳ یودادو هاد تسرت بامصوذ

 هل اروریتاضد ردب تمه هدنرافدلوا هدسر هن رن هجر د كعا رتو قرف

 هد هنس چاق رب و رب زاو اه شوزو تلونط یاضتقمر ید تدمر

 یداهوت ندنسردم ادا هل علوا رسم ِتئارفو تانک دادعتسا

 لیصحت ند هما اع ن ون نالوا هما م مولع حا_تفمو زات ند دنفا نطصم

 نکبآ هدزاود لاسم هدنسر زونه یراندس هدانا یراک دلما زذلتو هره

 یدنفا هداز ازرمد مالسال ارش هداعلاب ا هل سح قلوا هداز ر ؟سعبضاق

 ادتیا اب نر EE س ناسکس زو كسب هلبراتراسشا

 هلعلوا سح اس TOR زا دعب و سردم "هوب اد ل ایجاد حراخ

 هحاوخ ندنسردم تنم فر اتاق ځد تدمر هلع* اتترل,دلوا سرا

 یلاثداو یلالج د اقع ند هماع اعم لوا هلرب هبات هل صح ندب دنفا بام
E. ۳32 یبیایح ة فخ لئ  E5 ا 3 امر و او تع  

 ۳ هقدنص زر



AY) و 
۰ 
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 ابی رک اذع ید تقو زاوب. هلهلا یعوم. هرکصندقدلوا شفخاو
 یا و یرثوک ین كردبا رادبا ےظنو مشن شزرو و راعثاو تشم

 تک یرصو یلاع "یلءتسم هس دنکهکلب تولوا ی الو برسم یهو

 ید یالتم هترصب لها نالوا ناش ترطق ی راقجهلوا یلاثءو ییهاش

 هل راسٌورو تدالو خیراته هل ار ادناب تخم كنرداب "یور رتهرزوا قایسوب
 1 روت نالوا قراس ردت تو مهدزاود نبات تولوا اف لاسمه

 دوصعم نیثالث ننس دور اا لوصف هدنهرک یم نس ید ناسقط

Pe rl E 

 ب رم ننه "بابت ودنا لقب نصت در ر وا ةد لطم وک سس یار
 ۱ کت بم ااو هب ین هنحاش زوما هطاخ اض ید ر ص1

 كن راترضح دنهش راک دنوادخ هدنسهرغ لواعسر یسهنس نره کیا

 سس زوکنا كس و یداراشلوا فطلتم هلمسهب اب هنر دا ندنزنهملع فطاوع

 یساضق همرکم کم هرزوا كن | طض ندنمرح "هرغیسهنس قلا ندشسهنس
 هب یدنها قداص د حاطا موح رم هداز ییاش مردن و مرکم تو

 فاطاوع هلس هلساضق نواه یودرا هدنسهنسرپ زونکنا كس مدقم

 || یسهبهمرکمذکم ندنایشا سودرفآناش دج لاد ناطلس موحرم هیلع
 | زكا هنضغ یدنفا هداز یدج تو مالسالا میش نکشفلوا ناسحا |ا

 ||[ اشاح هدردب هلس هلا هبلایعوم ندنراقدلوا التم ید رانا اسا ام راک |

 مزاع هعلابهلک | هیج وتیتساضق هرهبطع ةنیدم هناسوکعمو هنوکبیذعت |
 هد هکر ابد کم هملا یوم دوروآابغ یدبا راشلوا نیمزتخم نیمرخ بوص

 ندنطیض مو یسهبنر ةصاخ هدکدلبا دومق هدموکح ماسقم ردق هامرب

 مرد هدانا لواو تفالم و رسزا هل رودصش رش ما هرزوا قلوا رتعم

 تحلو بونلق نرفقم ةقودنص ٌهصیدو هدسملالوسر قیقح راوچ

 هللا هدو رعم تدم ماعا هرزوا تشم یاضتقم هلغهالوا هر دقم هلا یموم

 و تدوع كم و را بدلوا تداعس هناتسا لخاد هدنسهنس یدن زویکا كم



 || هیج ون اعم هلیسهاب لومناتسا یفوک ین كنلاوش ین هشتم لاو |
 ۱۳۳ اد اب لوطا یوک یوا كتاضش جاوا نوا زوکآ توست[

 قرهتلوا تان رح یاالعا اقام لس هاب يما مور هدنسهر ۶ یتامعش شد

 دنسه برة هلت ر ادص یل بامور لعفلاب هدننابعش "هرغ زوتطنوا زو کاك

 حاص هدنسهرف یجر یسهنسرب یمرکی زویکیا كسب رابداوا تخش ٠ ىالاو
 | راب ریش راشخا هدنرالزع اضتدالاب كن راترضح ید فا دعسا دجا هداز

 بوتاوا یوتف یاضم تعلخ سابلا هلتوعد هنو امه ر وضح هللاانشآ ردق |

 فداصم هلعوقو لوا هاه ٌهعفو نکنا هداتفا روما تشم تدم دنچ |

 سکره هباعظع “هدام لوا هدنمدقم نوک اقرب قحا بولوا اهد ٌههاد ||
 هحوت هن وامه یا رس یقمعرد ینیم هباضق ردق لافغا ری بقرتم

 ندنرلکدلبا ترتفو سأی و تچ راهظا انا هدنرافانوق دار هع اا ا
 هسا چو هودنا هایسهایس بولاق امتو كت رواب و رابیب تنطلس فرطو
 بوجو بوراو هتسوق افا هلاراشم ندنراقدلق ام هذ تکلم یالاک

 || تیداحا افش مکحو ناشلا مظع نارق تانآ نیبم یرعالالو تعابطا |
 || روةام كمل تااقشا هدساف هدشع حالصا هلا نابلاع بولق سبط تاج |

 | كنینرب شهلا امفس تروص یریج توعد ندنسوہف اغا هل رالوا
 | رورضلاب قرهلاق هم چاقرب هدر وک ذم لحو ر وہ هفدراو هتسالشق

 قحان یاوٌهندنفیدلوا یزهعفاد "هوقالصاو روکع رابکر اس نیشنردص
 هلیسم نرد ند فم (ع )یدا رتشلوا روعشلابولسم هدنسهملاطم |

 لوا كرک + نوتیمیهناو تیم كنا نودلاخنا یهف تم نافا 4۶ دوب لقعیال |
 یلاوحا ك ملا راشم هدارف سروش تاقوا اذ دعب E هدا یا ئاتا ۱

 ناو زی رحم عالطلاردد یل ۱ هد را یدنفا ممصاع یلاثع ۳ لک« شو )

 مرکب زو کا ۱ قلم یا ا عجارلف ) ردشاوا

 ندندورو اشاب : رادلع وکی جد ی ا یسدنس چ وا

 هنسو اوزناو تماقا ر ومأم هدنرابارسلحاس عقاو هدکبب هللا لزع هجندقم

 ( وقر )



۳ 

 ةر دمت و الحا ها Fe نا را یداج وقر

 ندنو ه 0 ۳ نالو! یراقلهب را هدنطساوا یبهرخالایداج

 نالوا اعاو رکد یدا راشغلوا ارساو لقن هرزوا ینیدنلوا رکذ هحدقا
 داع قامو اورا علاقو درج كل د دعب و هداتدا ماعم ۳۹ ۳ عفو

 ءاصضماایرحا ادا (:رعش ( یدناراشغا و ءتو یداصتاب هلا ادخرب دقت

 + رش لوزن دنع هللااذعو # ءاضقلا لعف اع افن بطف ۶ ا طخ كيلع

 د وعوده ل جا ءاضمناو تماقا تدمر هدقلنارق هدم # ءاشدام لس هللا ناف

 تلحر ینوک یا یعرکی كنناضمر یسهنس یتلا یمنرکیززویکیا كی هللا

 هدردد “هلال هل وا ن رود هنسهحاس قع مماح بودا ترخا اع

 نوکس لک هاهو تالاب 4 رحم لک ةناغ رابدلوا تجر دل نوو

 هللا ض٠ و هڪ و هلع هح زا لاس بلص هلار اهر موج ص نوکیالنا

 میده و صلت یتارا مع و طظافلا كنیواستفلاةملن و كئساود یدنفا

 مزاع م البق نکا ثعا مقر و رب رح ردق هب هراج الا باک بو دیا رادتبا

 : وا نگو ول کو یراعشا ناو د بتم كہ اار اشمو را بدلوا عن راد

 هدنمدوم یمهججرت عطا ناهرب كنیدنفا صاع یح تولوا یتاض رقت هاو

 تاریصتو ردب وتکمو دیقم یراعوبطم ضد رقتر و بواسالافبطل ید

 رادتباو ع و رش هب هیشحم یواضیب ریسفت راص2>الاقب رط ىلع هلبا هیکرت
 كسانمكنراقلایبع قحا ردشمالوا رسه یماعا ید كلو نکا بو دنا

 هداز ىلع رکسعیصق راده هساهو دن اّقع لاطب او ردرلشع اراص>ا ج

 یدا هم حر و نالوا 4 قوی ر كنىدنف)

 1 70 هل سم ۳۳ و را ۵ ها نكس

 هعومجهداب ز ۲ ندنواهدهلو اد2»نون د هل د راطخ ەن و یزهم الع لئاصف هما

 بأ رح بلاح هدب راد یب رهعلاطم تاودا رۇ ار دراو یراهدات رھ

 ر



 لاضتثا ییرامج وت هرمچو فورصم هضنارفو هتف نالوا ضئافو
 هدوس هلوقم هدر ارو كردنا فوطعم ندنونو نالوا دود عم ندع

 عاتهز سه (هعانر ) اشذم ءابه لداعم هلغلوا ارکر اتعا طقاسو انعع و

 4 تحار رد حار بل اطرد 3 هللا ےسل ناد لیمارت 8 3 رده رک ها6 انمهناخ

 افارغجو هسدنهوباس>و نأیهو تیک نالوا # هاروتب مدوم الب ردو
 دهز لاکو فرص هب هعفانمونفو هیلاع مولع راد هرانوب راسو هعدیطو
 بحاصو بیدا بلاغ هنیرا تبدع یراتوکسو بلاجیسان بولق یراحالصو
 1 یتاک رس ندهلع فطاوع هرلودنمک تح رابدنا ا هفراعم ردقو اح

 رادتعاو لوصمدعو ادها یتا ود عتاو هد ا كندنفا دجا موح ص

 عو لقن نانه الاتتما هن و امه جا هځ دم یراقدلوا هدزتهم دنسم هلا

 اضتقالاسح رفح هداننآ یرلکدرب و اضر هکلیا انکس هبراغلاقب رط

 مدشطنا اطعاو دانا هبلقن حر ارب هدنلبد هدر هراسلای رع |

 هرکصندکد با و رق هلن ام هعل اطمهرزوآ قودت توو هجرداو ا :

 اح ىدنارا ثم لا نب رفاو نيسح رهاوج لام الام اناسل یماهابم بیج

 باضغا اصوصخ بولوا قبال هکعد قئاف شب قوط یزهلهاسو

 قحاو رامظا لاعفنا ها تفکر ارصا هام قلا هب هدام رب نوجا

 یداررداراصتخاو اشتکآ هلکع د یدب | ول ژوا یه و و صوصخو

 ناتنطاهحومط هلعح و نارفغلاو هجراةعس ق اعد هزلا هل دا

 ( نوا یودرا بناحزا نوح” ربخ دورو )
 م راعش تعاح" مرکا راد رمن هکن وج هرز وا ینددتلوا راک ذنو هداوا هکش دهه

 زا رادرکج رارج رکسع یکدلبا بانا ندنواسمه یودرا یرلترضح

 ی شسادلو یکساندیا کارت هدنرا هنافصا "هرباد هرادصلاهعب و

 لو هسنفرط کوکرب وشرق هلارازکر اک نارسو راز راک بابرا ضعب
 i مو و دصد هن رارژواو رام شنا رج هلاوح هنیسد قاارا قلارا

Be alارا 2  Eی نیو ید  
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 E ۷7 هد ارابحا نافدلا هرارفو تەجر هنراهاکر ار

 | هچرکب وا قلف هدرافرطوب هلتشهد ولّرسناردو یتوق فعض هدانئاو

 | راکرد هیلبج تعاجخ* هد ها راو تلق د هدیالسارکسع نک ه وشرق
 رک هرک رازه یرلکدلبا راک ماما هدهلجرب هدلاح یراقدلا هزوکو "

 کیت رکسع نمد ندی اهبل ER ند قحا راب رهو راکزور

 هلخاوا ترابع ند ههریش وید شم وا علوم یس رک | هدفرطوب هسیا
 ییدنوا یرادتتا هنهل اتم هلءالسا ناروالد كنترام یی رکسع هل و

 هن هعدخو هل هرزوا یزهعدقتداع یا ندقملوا راکشا هن ررکسعرمس

 اشاب لو هلارکسع رادقمرب هدرا هدنفرط قور رایدنا هدراظتا اعاد

 اذن نا ۳ ك وقشآرتسع دنا و د ناج رتو یدنفا بلاغ اد و
 یدنقا بلاغ هدنفرط تلاو اشا لو هدنفرط تسوا كغجسو ر بولاق

 تحارو تافغ ڻي ڈن رتچ هل ارب رو هدنب رخو راج ثک او رکدعرادتمررب
 هنسهژو 4 ةقارط روم هل !تکر حو روط هنالهاحم اعاد هسلا نا رو

TE ۱۱ تطاسو و فقاو هلاوحا یک ادعا هہاع ءان یدیا تنعلمو  

 ۱ هدداوا قراع بةعرد ییهبدلو وای و E كفرطورب لب ھ |

 هل راه ود رک ۱ ا Eh دار نما قر 9

 || قازف یرادقم كس یکیارب هلحمان ساط یلیکید هدندرط وراقوب كغ ور

 || هلیساشناو رفح راقدنخو ره اطقیعو ضب رع هک لواو را رعایرکسع
 قجهور هل. ۳ یه ربا ا م یراهاک رارق

 زر 3 كحهع ق ډه شم < هان ورب یرکسع نو هدنفرط

 ندزودنکبعامسق كنودراو رشا ۳ هب هدامقشح زونهاسورو رهاظ

 هرهش نورد هلبا فاطتخا ین رثاشاو لاوما هسا قانصا نالوا ترابع

 تعاس یاص مو نکناهدقلوا رداتم یراتروص حج رو ج ره هلغ)ثاب هلن
 هژرب تلوصو مو هن رزوا یسودرا اشاب لو ادتبا ادعا هدنرزوص یک کیا

 بفارطاو ناشی بععرد مودم رکيم نالو تلفغ یاره نیشن هی”



[ ۲۲ ) 

 فرط یدنفا بلا بونود ندنا هلفلوا ناز رکو هدنکارب هاا
 قور هاو تادوج وم رثکا كرت ید رانا هدکدلبا تعراسنم

 قازواو نیش قار ٌهقاط تقولوا رابداو اناباتش ناربخو ناتذا هتنورد

 یعالسا لسها ن هن رلاو قاذم یارحا هلتراغ ییاشا یراقدلو

 هب هناخ هبج و بوط زارب هقشب ندنرلکدلبا قالبچ رچ بو وصو بوتوط
 هل رقر هفرطوشرف یرلکدت | ی د هرصاح یی “ورو یراقدلوا سرتسد
 تواخر هنراتبغ یو زاب لرکسع نالق هدنفرط کوکرب هدقدلوا ساعنم
 ندنرافدلاق یانک الاع وطقمو فارطالادو دسم هربخذو دازی هلا رط

 یراترضح مظعاردصو ترودکو ساب رپ هلسارهو ساوسو عاونایربره

 جال ( ع ) بولوا ترعخو شالترپ ند هظوحم ريغ ةثداحوب هسیا
 یتسهلباع كناح قحور هك دافم (تسرابس) ع وقو زا سر هعقاو

 | بودا دارع تدوع هناق و رب ندنرکدلب تص مدقا کا فرطرب |

 یرهقباش كنجو یراق اق هتچو رەپ ولاش هدر ادقمیمو زا هد هنوط رهن نکل
 ترابعندشاقو قجآ ردق نوا زکس قحا روبعو رو رع بکارمبویلوا ||

 ندنکیدتبا عطق یتنب رل ودرا یکیا هل هب ود نعتد ندنغیدلوا یک |
 یب رکععو راذکو دوع هفرط ورب هللارطخو نح رازه ماخعاردص ||

 دادماو روصح رارکسع ی هدفرطییا ىكىدلاو یدلباراکم مزد هعلدو

 كراقازد نک هب ور هد هسیارودقمو مسوهرناد جراځ تای دعتیبلج هریخذو

 توعال توق همالسا رکسع یهدوشرف هچرکو مودعم یسهربخذ ید

 کهدورب نکل بولوا مولعم ینجهسهلوا نکم هلبا قیرط رب مج یلقن
 يتحهنلوا تعناع كلذک ندمالسا فرطهنلقت هرخذ ندوشرق هاقازاو

 هک لدهلرب موج هن زرزواتبلا كلردبا عمجتو تکرحزرکسعندغارطاو
 هن اقص نم تروص بقعرد هلةلوا موز ما هنعد ی د یراّج هنلقمو دعم

eنیس ی و چ ج چرا  

 قمردس ° ا ی هدوشرقو تاعر هنسهعدخ بل یالددداس بولقەلا

 ۳ تمحو ترشا هاو هر د رددیحەلوا

 يان هج دد اب رو ا جم

 ( نونج )



( ۲۳ ) 

 طیض هرکص هکلبو تراسخو فلت بجوم بولوا ندنعوناینامنونچ |[
 تروص *نارا ندنغیدلوا راع هنفجهلوا تیناسنا مسو جراخ سواقمو |
 هرکصندکد لا تواشر و تبنما "هلبسو هز و نع رک دع کلا تست |

 تالماسعم هجا هفرطلواو رارما ییلنارب هنفرطیراترضح ےظعاردص ||

FR2 2 هرکسع یهدوشرف ولهبسور هرکصندنرا-مظاراوخ رکج ةیعادس»  
 تیلص» یال رش هللا هجا ید یفرط یک یراقازقراجات ید فرط | ر

 لاوحاوب بونلوارارقو لوق هرزوا كلاعب هربخذ كدهجخاوا عارفا هبلاقرب ا |

 لبا یا ردص صیفلت ندبا دور و ۍنوکی جتزکس كلاوش هام لالفرپ | |
 ع ویش هلبا هدراو تارب رح راس بوک قوچو لاجرو رابکو الاب مولعم 0

 هثداحو و یدلوا لاعفناو ترودک بج وم هدسان هماع قرهلو لاعءثاو

 نق هک هدر د یاوش رادس ( تس) یدلوا لامه دلم ال ارپ تو ماکحا

 ۶# تساوخ لازم ن رد هک مدامد لس نز # دو ناوتن

 ( هلاصم ناذشسا یار :یشابشواح ندمآ )

 لایآو لاغب روآ هدنخ هدنرانب ناب رچک "هقن ندبا رارف هننورد قور
 مزب لاقم هح كردبا لاقو لبق ثادحا هلا ززوس یبک هنانونحم نایذه

 یرانا تبلا كاب زکه سا قج هس هن زکیدقارب هدفرط وشرق یزحراشادلو ||

 راتبخا راک رخ ادغام ندنرلک دابا لاحر "یدصت ود كدا صیلخ

 ( جرفدوعلایادوملانم ) هلفلواراد دب یرلکجهدنا راسنحا هرالاسس

 دقع هلبسهلس و حالصو مص "هرک اذم نوجا راما تقو هلسهوش
 یسضاق نوامهیو دراو یدنفا بلاغ ادنغک كرهل رو زارق هب هکر ات

 هب وشرق هلترافسیب یدنفا دیجیسیدنفا یرچگ و یدنفا ملس هداز یتفم
 قیصرف نشد هدفدنلوا رادتاو عورش هر هحاصم هلاکم هل ارامسنو فعل

 ینو ر مدقم مزب زس ها رایکتساو رورغ راسمظا كردن ذاختا تین
 نکبا مزال كعا دانسا هز هنن رخ ا ین یکی دلکع هب اش ورب بوغار

 یدعدتشا زکی دنا تواسچ هکمک هفرط و رب هطخالم البهتان هرم
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 ( ۷۶ ر

 رت تامدقم مچ ہا هژرب رامافاین : رل هلماعم 7 ها اراو تابا هرش یرعوق

 هسروللواعطق رونس یناج هب را هدنفرطشافو یب وص تورب هرکصندرازتغاو

 سوم هدودلوا اد ودو رهاظ at یعوم یارفس هرکصندهرک اذم

 . صخساب هنو امه باک ر ییفیک یراترضح ےظعازدص هدنلالخ یراتدوه
 مالعتساو ملص ناذتسا ی د یکب رکب وبا یو هزومیشاشواجو ابناو هدافا

 کالاوش هام هبلایعوم هلک لا ارساو لاسرا هر هملع ناتس | هدننملاعیأر

 هعشدمندنلوصو قحا بولوا یلعمرد لصاو هداعب را مو یجزوقطنوا

 هح ص زاوج هل دق هرورضلا بخو یروشنمجادقع هدیهانب یون باب
 كن هنعالسا تالاع یی ولطم كنم د نکل ید.ثلوا اطعایونف بکر

 لادا هاکا قیاقح هاشنعشو هان السا هاشداب هلغلوا هدنسهبن رم صن

 یودرا اردکتم ود زسهقاب هنس هر اچ هلمجو یریغرب كن و یراترضح هاوقو

 رارکت ریفس مهلایموم هنبهلب رامرویپ لیصوتفب رش طخ اعیرس هزوب مه
 داز ) رایدلبا لیجتا هبهلاکم ندشاب یکی قر هنلوا لیبستو عاجرا هشرکب

 لدردناق هقاس "هقنم بحاص ندناریمم هدقلاراو ( لوب ج رطشلاق ||

 ارغاو میهن یب و کا هلعلوا شفاف هدو درا 13 هدوشرفاشاب دیش

 هنارماد ظعو تاعفدلاب هراهوق رع كرد, تراسحو تعاضترامظا نوا

 برح ز واج" ندکم نوا هداروب زب راشادلوب هب بودا هناربزو دنپو
 تاو هحل ساو كاتو بوط دوجوء هدزمدب احو رداق هب ضو
 هرکر رکا ز زارا واذفاش ناولو راتسکب همچ“ ردنتم هفغللوق یبهراس

 هسرزوآ ادعا اب دا E یک هد ص وشرق و وش بومو زو ک هلنربغ ۱

 ندنرب یرانا هدر مینا می هوا "هلجرپ یلاعت هللا ن وعد كلانا م مو ند الار

 تبلا هدنا ید ند کهدفرطوشرف تقولواو ردنا رامو رات بوراب وق

 نيداشو هلا قازود نالشرا زرار هنن یس نعراودرا ی اتومهدیارارق 13

 نیهص RDS سو دن 4 3 12 هدهسا بیک دز هیت ۱

۳ ۳ 



) ۷۰ ( 
 حس تو تست سو ی ROT E تنم توس سس کن اند ست ی و 1

 | نودروط هل وش ینیدغلوا افصا الصا یه هعتساوص ( نیکتا راع

 هدقدلوا اع هر ندنرلت 6 رحو هل ماعم یراکحهدنا فسا موعش هنر ز وا

 ندنسهبوعو عباو ونک ق از ادعب توانا مار او حالا كو هلا ما سات

 هدنچا بوصاب افغا یلع ینا رب كنب رزه ود ول هيسور طوب رم هدلحاس هک
 كروک لا هنعرط قور ب وکی رامالاب هرکصن دک دلبا لتف یراتلوا

 بوشود هن رز هکاو رادربخ زه ود راسن دامها رط و هدن لک دنا رارف

 لوا هده دا راژدلنارادءتا :تللءاع فرص هک د نج ره کیا راتفرکو ذخا

 ندا مو هن زر زوا ندفرط یکتا كح نادم نانکفا هنر ناد رم

 لاب یب كرهکچ كروکو كردنا عقد هللا كننکدو كنفتو بوط یره ود

 ات AE ae هبا مدا ولهراب یک اق او اورو

 هد رم هجم وخ برقت هروب نم لحاس ځد یر هپ وااش ند ادار
 نفرکر د تسرمش هب رک ( تد ) هلکملا رابجا هتعجرو دوعوریک هلتراسخو

 قحا یدلوا راکشا یتققح # كنلب فاصمرد تسشوم كل 9 شوم

 هدرز هرکص اصوصخ بو دنا التب» هبه سوسو ورکف یی هناتسر روطوب
 ثکا هچرک كمالسا رکعنالف هدوشرف هلفرب لوزنو اتش لصف لوخد

 فدد هدرد ودرب بئاصم ماپس یرودنکو فلت یکارعو ناناوبح

 نوکر ب ناهک ات هلغلوا نیش یدامحا كن هنوط رهن ید هسا رال وا
 هسیناج ورب هلرب هکراتم حس زیهدودرف دوخای تدوع هاش وشرق
 ا وکو ن و نام هدا ز ملک رب ز ین لاعحا یرلعا تقبسو هحوت دادهالا لال

 | ردنا نالعاو راظا ینتروص ع ون ینب جرت هلتاعر هه رمشب قوقح
 | رکسع هلطاب و اثاب ردنلقو اشاب نیدالالج هداز راچ هدلوا نوناک رخاوا

 راربخ طو ندلوبناةتساو ندغر وس رغب هژرب بلس یپ راحالس اسورو

 ےسقت هس راب وک یفالفا یتسهلج وب د رانو لوا نمرفاسم نیکو هبجلک
 هلبلحو لقنهنفرط ودنکی د یب رکسع قاز کهدنفرط قورو اواو



) ۷۱ ( 

 هدشرکب الاح هسیا رابدنفا بو دا ارجنا ندفرطره یطاتخا مرح "هدعاق
 هو اه یو درا د یسهیصع ۳ ن زا دعب ندنرافدلوا هلاکم لوغشم

 یدیلج اسم نیعن

 ا لزعو ناد تشوک ل یاننا رد نانو چک "دی یک ) |ا
 نووتکم طهننادسنا هلا ژریکراب كز هدربکس هرزوایزاداتعم ند هلق ید |ا

 ندورلیا قیافتا ناوتانربرب هدکدلک هنتسیلغوا مک یتهطسوا مدریکش ||

 ییاعتهللا ذاعم هلکع | رو رم ندنکوا كره اد نروتک تاروشنمو روهظ |

 هل ارواک باصف یهدنناب ه هراجا وا رسروغوا لوا ود هک یر وضو

 بسو برض هللا راسجاق هنسهرمچ و رسو موجشیک تیراسفع هل |
 موفلحو ردص نردکكل بولا لا یابا هتسوا هزخالاب كر دنا موتشو

 نامل ناما بودا ناعذا یعدارغوا هن ناوتان ربقف لوا نکا هدقلوا |

 نک اس هدلکوا هدکد لبا ناما لها "هناغتساو ناففو دابرف ود یقو |ا
 یماماتلکب ادعس یدیفح اشاب یلع یلغوا میکحیسضاق همرکم هم اقناس

 | یوریمو هک معاصر اما ییماح اشا یلعهداز مکحو مدآرب ندابع ۱

 قترارت ردف و O لو مدآ و یرادقوچ رب مان لحاصیباح كہا ۱

 ید رانا هدنرلکدتاا دارع صلح هلیتروص اجر ككر هد كدب هحتاسم

 هرواکهلغطاب همانشدو سو طظ.اغمتش رواو| نامل دیدح ناما بوم

 رب دلب | ترض یزرواک جاقر و یی هتسواهدرانا بولوا لدنم هب هرجاشمو

 شملکود ززدلب و شود هنیمز ناما ( هماقلا تفاقدق ) نامه هدرب

 یاب نابکس رهتسواو یرابشاب هطواو یرابکسا قاجواردق شعلا یک

 هنسوقاخا یراموق رم ود زغجملوا هعفا رع هللا رهسک لوا بوراو هبافا |ا

 ید یشاب نایکسو رارصا هن راغلو ا مادعا هرکصتدنرلکدردتاراضحا |

 هک د لنا راذتعا لر هد ردحراخ ندمدمع مب صوصخو ردن دام راتو

 هدب رات و كدلىا مادعا یمرفتزومشب ردق هردم لق هظدالم ماجا

 هلن لزاراو ایقشا مادعا كناغا یثاب نابکسو رابجا و د هلا مادعا تالا

 ( رار )



)۱۷( 
 یهعلا یوم بوم هدا لمح هتشادصو تربغ یکیدلبا زارا رددقو زارب

 ید ییولرمشضرعلها ادعام ندنراقدلوا وج هلسو هنعفد هلر لاقثتسا

 هزت هلوقموا هللا ربذحو منم ندقعشلا هباششالا ىلع ضرعت دعب ايق

 بذاک بلغت سان ےسقرولی۔ہلواامفس تب وع تلع قر لوا ریکتسد هجا
 ندنراکدلب یراتم هم ےظعا یکتا نیکستو همانا هلرب ریدکت هلب راس مظا
 هنتفظاش او رارصا هلتروص روج بودا ذاحتا بسر نامه ییهدامو

 ینآزع بوجو نزا دعت هملایمومیافایئات ندنرلک دلب اراعشا ین راتروص

 هدنسهب رد یضاق هدنراوجر ادکسا هللا لزع ءان هن رابخاوهداقا هب یلاعبا

 هرکصندقدنلوا بصن ی شابنایکساضا رضع عح ق ساو اوزناو تماقا رومأم

 زهرا لوا هلرودص تصخر ندیماقمعاقو مالسالارعش یفرط
 هبابردولتق اقونح هد هناخشات ی هدن رق یسوقاغا یعرش بجومالبهدنجوا

 یشاب ناسکس نکل ( ةعب رشلا فلاخام ءارالارمش )را دنلوا اقلاو لقن
 یس هي ار امس ناح هد هنس طا اهل یتیدلوا نوما كشاس

 مادضتا هدهباع تلود ةلاع نامدخو هاسملاع هاشداب لوبقم یتریغو
 د

 ندنعیدلوا هاک ارد ةا شمش مولعم ققاسلو دا دع با هل :محره هعغلوا

 یتالاقحا یسلوا ماستمع اق ہدنو اه باکر یمدقم نوک نوا شب یشان
 عاونا هوفت راد هنظ ءوس قلخ هدهدامو ندنکو دا ماعو صاخو دزنابز

 ادا نع كردنا ماکحا هطبض ساسا یریاظنو هابشاناهرب و مالک

 كارا ناو دوتا نا # دقارب كنع سلف هنع تمت نا هناف تطتساام

 راهدا و رک | راموق رم ی هلن وش ( دقا او دعلا نم رضا هنم # اددوت

 هدلوین امسا هدزب تقولوا هدوداوا ماقمعاقو مالسالا ےس لصاو ندنفرط

 زردیا دس یراعماج هللا ود یدلاق تعاطا هبش رش عرش مکح
 یهدنموم لعدیومف الب هسخول رارولواعبات یهفا رش عرش قلخ له



) ۷۸ ( 

 وص رب تا هدنو یدارولس هلوا هن ابعک یدمسلد زرولوا یضار

 * ققد نالبا رسظن هناساک هلجرک ( تب ) یدبا زربد راو یفجاق
 Ee بن رعرسد هہلوا یهدناردوو هردرب

 ( اغا نابکس رسو اشاب نادوبق لید )
 | فا لعاطفاع انزد نادونق نوک نیش یک تانهدمتلایذ هام |

 هروح هملتو هیناخ ءاول هیلاراشم هرزوا كعا طیض هللا لسمو
 یکلرکسعرس یلبا مور خد هدنرورم نوک چاقرب و هج وت یفلظفاحم

 یدلروم رب هراسو باتا هن نوچ راصوص یکلیجم روسو
 یسادخک كموح رم اشاپ نیسح كچوکق بسا نادوبق هدروکذم مو و
 نکا نا “هب واز كورتم هداوزنا ناخ وریزدنتافو كملاراشم بولوا

 هحوت قاروخاریم كو هلا هاسا اب هاشداب ترضح مالا مدقا ندنوب

 نیباوت رس راف وک همقرت و عمل نا زونه هدهباهاش نم رام "هر وطو

 هب ه رعأع هن اس ربا "ه هاظ لاوحا هند تا ها لا ,EEN رد هرد یلعم اکر د

 هب هلوهنم دساغمو یدلوا یرحاو قبلا ندنفلس فوم هل رقت قوقو

 ه رب كناغا یثا ناسنکس نالوا لوزعء ینوک یحد نوا كلاوش ءا

 هدنتاذو چخه وریپ نابکس رس لصفنم ندتلاغا ضع ییلخ نانلوایصن

 ناوتانو زجاع یک یعع هد هبطزاص روماو ناس ید هدر هک ع ُ

 * شا وخ "یهنوک نیس یا نورب شب وخ زا (تبب ) ین۰ هنغیدلوا
 كنهدعقلا یذهام هن هلسهوش # تسدناب هناخ ن ر دوت تسر بلاق نا

 ا اک وانا الاسبوتلو لر یس دلو یورک یک نوا
 صوصخو و لواندرا راس هبصنم لو ایداماد كلا یمومیئاب نابکس
 ا ع ا یا

 ) دار ناطاس هدازمش ندالو )

ن نیا یصجو انوا كنبناث نب مشاو یجتزوتطكت هدعمایذهام ۳
 ی

 دانعلا ىلع هاو هللامادا ES ودخ نکا هدر یک اا تورغلادعت ۱

 ( رلترصح )



) ۷۹ ( 

 یراتناوج "هدازمش یراقدروب یم” هلا دا رم ناطلس كنم راترضح
 دار هام هک یش ) تاب ( تولوا داسشادو دارحرب مالسا لها هل دالو

 نابز یی داسفم # دام ماسح یر ول وتو هک دول ۶ دیک ع ع ولط قفازا

 هلا یکساذش بوط هتذهرپ هل راذوا ناوخ اعد قرلوا نابوک هلناحو لد
 یدنلوا نامرف هرورس نالعا

 ( اشا نادوقو یب امور رکععضاق نوف )
 موج ورن دزور دنج یدنفاد فح دمع هداز یدنفا رشاع مور ردص لعقلاب

 یرابنش ءابطاو موجو دوعص هسآر بناجهضرم “هدام هلنایدر نارح و
 هب هعد رس زباد نالوا تب امطتمذ هضد رف هد هلوهًمریغنالاحهلوموب ها

 جاقر هرزوا لاحو هبلاراشم هلفلوا مورحو رصأت یک هللاراشم ندوقو |ا

 كن هجا یذ دام هلن ( هقوف نه هفت > لابا نا ) قر هلاقهلعیشخم نوک |

 دج دیسلا هداز ید یلوطانار دص اقباس ینوکی سلاو موحد رع یوکیعش |
 ام ۱9 ید ا نارذک I رادلوا مور ردص یدنفا ن دلارو

 كود رم ره هن اشاب دمج هرق نالوا ابرد نادوق ینوکی عجوا كقاس

 كنعماج یوکه تروا هدنراوص زوقط تعاس یس هجن ک توت یحدرد نوا
 بولک هرزوا داتعم هّش رح ندا رومظ هدنرال اب مرا ی هدنفرط تسوا

 ندشیدلوا ولناراب و قغوص اوه هل راکز ور لبهرق هنا شکل وا

 جاقرب كردما تکرح قوجو نربغو س نوجما افطا قد رح هنلا راشم

 تدوع هب هن اسر قرەلوا قرع قرغ هرکصندتةشمو تعل ردق تعاس

 اود و ریو دن امطاو الّتسم هب هاد یاج ول دشرپ بوناتغوص هدتساتا

 e یاود ار وح امو زا مدینش ( ع ) هدهسا را دابا

 هک هدنن وک یی كن ها یذهام هدنرو رج نوت یا ؟ب ندا "ادا

 ROE اد لاسحرا رددحا مو نالوا یسادرف كنتوف یدنفا دیقح

 نيب ولع “هلام نالومع وتو هدر اک وک و یدعا (امپلع هللا هجر )

 هم رزالوخ یرلکدلىا اما و د اع تکنو نوم كموج لها ندنماکحا



 2 کا ا تا

 (۸۰ ر

 ےک امد ابن ایوک هدنادنع یتداصت یرلتوف اقامت كنامپنلا راشم

 یدنلوا هیجوت هبا شاب دو رمس> رب زو قرص یاس

 ( ارزو تامیجوت ضعب )
 جاا قبسا ماقمعاق نالوا تماقارومأم هدهسورب یتلابا هقر هلترازو ًاقن

 یدیقم لام هلا جارخا ندقلهدوب و یغاجتس ینو سو هبا شاب ینطصم
 قالصح هجو ر هلطرش كا هدأت هن هب هرفاع هناسرت هلدنامزو تقو

 لئاوا هاشاب حاص یادو اب رد قسا هرزوا تماقا هدیلرو نارفعز

 یربخو لع هن رافرط هبساحم شابو هن اس رت هلغغلوا هیجوت هد هی
 یدنلوا اطعا

 ( یدنفا زب زعب ترازو هبجوتو یدنفا نام یوهروم نن )

 ماوع نوریب "هدرپ ضعب هلیساضتفم یسهمعیط تنوعر و یلعج بصعت
 هدنس هناحاس عقاو هدزور واتسا مدقا ندنوب ینیمهنتکرحو عضو دنسپ

 هب للاعاو ابحاو یلاعباب هاو فعهرکصندقدلواتماقاو اونا رومأم تدمر

 نامتعینوهروم قبسا یلاعردص یادختک نالوا ترازو ددر نوذ اهن
 بوتلوا توعد هیلاع باب ینوک نیا ید كنا یذ هام یدفا

 ثکم هج ؤزج هلا یدمآ شوخ مر یارخا هدنلوصو هبیماقمم اق روضح
 ضوب راد هب هکلم روما یراترضح اشاب ماقمم اق هدنیفع تیحکو
 هدن روم أد شاف یراناسعا نوز رظ كر دبا شد ردو طس تامدقم

 راد هتیزخ نالوا نابعا "هدرکرسو ندنرلکدلبا اخزتساو لساکت راهظا
 ندنکیدتا ادس لاعقتاو ددشت ندنفلح كترازو نالوا دوعوء یلغوا

 صاع ندنادناغو ناسبعا یدابا ییهسورح تلاع رمطن عطق

 هرکصندکد لا ابناو هداقا ینعیدلوا ورنامرف راب رهش مارح لج افصتساو

 ترازو تعلخ سابلاو هبجوت رو نم یاول هلترازو یالاو هنر هبلایموء
 صوصحوب اشاب ماقمع اقبولشا هراذتعا هلا یعومهدکد لنا ام | ییفج هنلق

 و RE EFER EERE مک

oe) 
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 كالرپ ابوک هک دلمارابجاو رابخا ودر دندنساضتةم هناهاش "هدارا تاذلاب
 هتنطلس قرط یتسافتسا ههلاراشمو راثک |یتساحر وفع هل ندقلنا الو

 نوابه باکر یادختکو اشا ماقما یدلبارادتبا هزات كملنا ردقت#
 نب هله هلا راشم بوہلوا رکر اک هد هسا راب دروکه دنا رامسر دن و ج

 یسودنک راک ر خاو را-مظا یربتو شحو ود هدنارب رقتو رب رح ینوب
 یرب رقت هلرب رارصا هدندنعت هلدیلط دغاکو تاود و دمردبا رب رقت نب

 قارادرتفد دوخاب قلادخت کر کا هل هلو رازبغا ثعاب هد هناهاش عبط مع
 نو امه طخ هدنفاس یدیازلوا عنام کلر باوتا ناح یدمسلوا یمجو

 هلع هدارا هن غوا ن هتسهرب نج یل بقعرد هد هناهاش نو رک

 توعد هیلاع باب لاحرد یدنفازب زعدجا یئاب شواج اشاسو قلعت

 قوفت هل جوت نوزیرط تلاباو ترازو یالاو هبتر هبنس "هداراب بوتلوا
 ۱ یدلبا

 ( لو یاول هبجوتو لوبناتدا یضاق لیدبت )
 دم كندنفا یطصم دبسلا یدشح هداز ف رش یسصاق لوبتاتسا

 قلوا یکلکسا هبیدنفادشار دبع هداز یماج هلغلوا ما یسهفورعم

 كنه ایذ هام قرهلوا رتعم یلزع ندنطبض موب رول نم ءاضق هلدسح

 صال هدنان قلزوس هحوت هرزوا كا طض ندننوک یفشب نوا

 هلا یموم هدنروصوب هدقدلوا مامف وطسرا هاشداپ روظنم یمالسالا جش
 هوشر ولد یرولوا هذقات اجر قم 8 تلوزعم هوا هدنمکح لوزعم

 فرش نوعربع نواه طخ ملکلا عداج هداتفتسا تروص هلا هناقب رظ ۾

 موو یدلرویب مارعو لوئسم "هدعاسم هنب قرهلوا صیت یالاب یازفا

 ورسسخ اقباس نالوا یسهاب یکلیکب رلکب یلبا مور یناجت-لوب هدموقرع
 هناخش رض هلینامز و تقو یدیقم لام هیاشاب مهاربا ینادنش" اشاب دج
 هنا رض نونلوا هج وټ قللصح هج ورب هلطرش كم لا هب دات هب ه صاع

 یدنلوا همبلت نامرفاب قفلوا اطعا یرربخو اع هب هیساح شاب و

1 



 ( شا هجرت لاسجاو اشاب اص هجو ز توف )

 هن راهرح تاود ءارک هلان رقت یاسانم هداج یللدتد ا لئاوا

 لاصح اوما كلشدخو قلوا دک كر دیا تعدخو ددر هرزوا نداع

 بودنا لتتم ی ی نآ رە رب دك هل هلو ا هراس و هلداع هدسنادو

 صد قوس یا ندسهلوا رادن یجالصو ضرعو تفع | صوص

 رک هدنءو دو هدفدنآوا وز دنا لثاوا ها راشم هلا راک مرح

 یتحوز لاسقا یثان ندملوا تورنو ناماسو تاردو یقلعت هدننازو
 و دارم ی و رده دک دک كيملار ابیشم لر دنا ورب
 لصح هلت رانا دادعتساو تالباقو داد ادخ روان تح نالوا راک رد ید

 مودو كناملا یعوم هن رافد لوا داعصاو عیقرت ردو هنرازو یالاو هير

 یراتنامر هج ر د هن رطاخ ندنرلک دان ادا دعت فح لوا بسینمو زام تک ر

 ۲ یاننا ههنامرع یابحا ضعب هجرک ی دشمراو هتشخو فوخ بتر ||

 ماقروق یک کفوخ ندزکر اعنرح هرس نداهعلا یعوم ن هل هد هفطالم

 || روی هباغلاقوف ندنفیدلوا مور هدمدنع هب را یعودق نه 4 قحا

 هد هسا راشلنا هبذاک تلالح راهظا ةرازرلا تش س د رخل ا اعلا

 || فدا زور شاوا هرخاف نرادص لئان هعفد یکاو هرهاق رصم م اف

 بوافم هنا ڈراموا ءاشام ےکح برض هجخءاس نوردنا طباض لوا ینو

 | بعت عتلاةماو نالوا لب وا لباق هدنتارب رحم هنلا راشم یکدلبا نوزو

 ( اعنا لح نوءاوت لاحرا ) نواوا ادن وهو رهانظ ندننکیدلبا

 ۱۳ ای ار نیت و دارت نک

 ۳ هلخادروما هراداو نیما هلمح وره یا راشم ندنسه.عاد

 هاد افا هدا اح یتیدلوا زّواسع+-یفقلا یس یدشلبا نیرق هتنارب

 ترخا راد "هدرب ارش اج | هل دوعوم تقولواح هدنطساوا هعاید

 || فح ندا رومظ هدندناوا لقن هنو انه نوردنااشا یکیدلیا كرت هلک ا

 قح یدلوا تاتن "هدر ؟ تیادو ی هیات تااعس كنارهوعو قیراشو |



 هملار اشم بولوا رومشمیندداوا روظنمهدنش ین اکو رم كنا ]ا یوم ی و

 ٭ داش نانز رب هزاعو هلاغو دابز ( تیب ) هلغلوا روپجتهنی زن عیطلاب هسیا"
 یا رومظ قالخ مام كنتس ( هارب حالسرداپم درم دوش
 ( هعساو ةهجر هلع هللاةجر )

 ( فلاو نيتآمو نیرشعو عبس هنس میاقو )

 یالاو ٌةبتراب یراب رمش قیسا راد ندش جاا ربه )

 ( ءارزو تاهج و ضعب و تراز و
 | نطضم تقو هرکصو راده هدیناخ لس تنطلس نامز رخاوا ءارزو
 || راعشا امدتمو رارقو مابق هدى راد ماتقم هلبلق تدم ید هدیناخ

 || یتا ناکرالادب وم نادناخ هدماجتا ےخو ماکنه لوا هرزوا یتددنلوا

 دس نالوا زاد دب یماقتساو قدصو كواس نسح هدنراهنس تمدخ

 | وربندناوآ لوا هدهناو رمسخورف مراکم دزن یلاشا تربغ لاح كکب نایلس
 | ماسمم قجەنلق قافعسا هد مع لوح د هل و ندنو و مولعم

 1 هاوخ رطاخو قخاوم هب هن اه اش یاصما نع یار كما ھالا مزال

 تردق هندشن قرص هتیشعو تور هل-مجو قبا طم ه هناو دخ

 هنس فراوعو هناکولم هلع فطاوع ینیم هنغدلوا مو رحم یکجەدا

 نورفم تانعنوبامه ط> نالوا رودص هند شخرش ندهنارادجات

 یس هلبلج تمدخ قلحاطارعم هلترازو یالاو هَر دمرګ لئاوا هجوم

 ناسحاو هبحوت لابا ماش هلہقاخا یرافامس سولاباتو سدقو یعاععا

 بونلوا بصن یسادنشکوق یدنفا فراع ندناکجاوخ هداز ینافرعو |
 هلمخ و ناناش هنترازو هنر ناش یتسهنارب زو عابتاو هنافصا راد

 تکرحهرادکسا هدلوالا عسر "هرغقر هل روس نازرا هناکولم ته هون

 بت رم هدهناخلک هدنندالو دب باب ناطلس هدازهش یناح یرک دو تضهنو

 توعد ید هہلاراشم هل تا رصح ماقمعاقو مالسالامحش هنو امه باکر



 ی ی

 ىج زوقط نوا كر ول زع هام هرکصندقدنلوا تعلخ سابلا ولبقا هزتمارسو

 4 دعم ندنو و یدلبا تع عو ای ماس بوص ندرادکسا یوگا" :

 قطصم جالا قبسا مامعاق نانلوا هج وت لابا هقر هلسرازو ءاقنا
 هبهقر بولوا هرزوا تماقا هدیاح هلفرص هرو نح تلابا هعفدوت نداشاب |[

 هن هلسترازو اشنا تالذک هناشاب هللادبع هداز یظع نانلو هدراوج و برق ||

 هلا حارخا ندعلهد و و ید یاس دج هع وا همج ول هدمرک لئاوا

 هند هلط رش كع ا هدأت هه راع هناخش رض هل مامزو تقو یدبقم لام
 بونلوا هجوت قللصح هجورب ههلاراشم قمسا ماقمماق هدعوق رم ران

 تکرح هلرب هرب اد مظنتندلحمینیدلوا یرب ره هد هنن رش یعاوا لوصو

 || درم هتیعرو لاها تیاجو تکلع طبر و طی بوراو هنیرایصتمو |ا
 یدلنارودص هنلع رماوا یواح یب رات رومأم هرزوا.كانا تفدو ماعا |ا

 ( یلوطانا رک اسع لاچخسا )
 ندنرلتابا هنداو ینوطاناو نامرق هیعقدو بولوا یسلاو نامرق الاح ||

 مدتا ندنو هنحارخا كرك اع بتر هنو اه یو درا نوجا رام لوا

 یوق یلاعءکر دو كناشا ىلع جالا ناشلوا نیعتو بصن یحروس

 | راسکنو داقوو هعب را ءاضق بواوا قرص: یعاج“ قواز وب ندنرابشاب |

 | مروچو قوازو و یرتنکو ساوس ادعام ندنغاجتس هساماو ساطهرقو
 | بت هو امه یودرا نوجارام لوا ه ندراضف عقاو هدر اواحس

 | را چ نالوا شات نیبعاو بصن ی روس هعفد و تلذکه نجارخا كرکاسع ||

 لاسراو نيون ندنداعسرد هتتسعم هللا یموم ربهامدقمو كکي نایسهداز

 هبا زاضق مقاو هدنخاصس هساماو نالوا ندنزروشلس هصاخ بونلوا

 هرزواروک ذم هجو ندنزاضق شاط هرقو راسکنو داقوتو هعب را ءاضق |

 قرلوا رشابمو یحم روس هرکاسع بت ممهنوب ام یو درا نوچ ا رام لوا

 | ینیرات روم دیدجو لایکسا كکب راقفلاوذ نالوا هدبنابوا موبلا

 | قابسو یدنلوالاسراو رادصا لاثت»الابجاو لاثدا هدمرحلئاوایواح ||

 ره روم )



 نیل مو نیر یصت«كنابصقو هب ولا ینآیرکد عقاو هدنبناجیوطانآهدروب زم
 یدنلوا لابساو رشن هد رش یعاوا ید اباطخ هنهوجوو باونو ماکحو
 نایلسیجاح هداز یطصمیاحینامعاو هان یماضق واناشوط ی هلل وش
 صا نالب زاب هرزوا ناسبلاینا قاس ابا طخ هنهوحو و ناعباضو هناغا

 هراّسو اقا ےلخادع یناسعاو هندنات ساط نوتلا ید یتروصر كسلاع

 باج هسا سفنلاب رکسع رفن زو ندروب نم ءاضق مملایعوم نایعا اباطخ

 ییا ر وچ ینابعاو هات ولحس یتروص رب و نوچ “لبا تم زع كرها
 ءاضق هلا یوم نابعا اا طخ هراسو اغا رداقلادبع هداز

 لرب باح هسا سفلاب رفن زویشپ ندنعاباو هرادو ندر و نم

 زوک یرکاو دامو سودک یتروصربو نوچ ا تع زع
 اا ح وصن هداز حوصن یناسعاو هن ران یرااضف دماو

 كہ ندنعاباو هرادو ندرلاضق نانلوا رکذ هسلا یموم اباطخ

 یتروصر و نوهسلیا تع زع هنو ا یودرا سفنلاب هلبا رکسع رفن
 هینشرامچو كوا وکو هبقزال هنزاو هقزال طو مع هنفلهدو و یلزکد

 هن ران ایعاو هنسهدوب و یلزک دو هنماکح كن راضق هنوحو همالغب و هقزال
 رزو ندراضق نانلوا رکذ هتفرعم هبلا موم هدو و اناطخ هرباسو
 نو رام لا یب رستو لاسرا هلدبعمیرلن ابعاو ںیترتر قن ز ورتل ا ندرکسعرفن

 نانیعتهو ماکحو هیلایوم تم هرناسو نابعاو یلس*ههانوک یتروصرب و
 لاسرا هلرلبعم یرانابعاو بر رن زومش كس ندرتن رزو هل راتدرعم

 "هدو و ااطخ هوباسو هتسهدو وو بان یرازابکب یتروصرب و نوچ راما

 تع زع هل ارکسعرفن زومجواندنعابتاو هربادو ندرو نم ءاضقەلا یوم

 نابعاو هنسهدوب وو هنا یر ونوکر اصح رفس یروصرپ و نوچ
 نوج رالتا لاسرارفن روکنا هلشعم یناعاو فرعم یسهدو و و

 ۰ هج راص ینابعاو هنا هسورپ رشک هرزوا ررکمر رح هجو ( یلصاح )

 || هاغا مهاربا یناسعاو هدا قحا و نوجا رفن زومشپ هراسو 4 هداز



 یلقارطو نوجا رفن ز ونکیا هناسعاو یئان كوكو نوچ ا رفئزونچوا

 هنس را ان یرازان یراقو والعن راصح هرفو نوجا رفنزوب هننابعاو یاب

 | رفن زوبتلا هننابعاو یراپنان هتکو هسورب و نوجا رفن زویچوا هننابعاو
 هدفا جس راک دنوادخو نوجا رفن رزو هنناسعاو یئ ا دوکسو نوجا

 د دع ترد یعرک ادعام ندرااضق ددعرذوا ندنار و رع یرا د داو

 || هلیایعیران ابعاو یفرعم اسم كلذكه راسو هننابعاو سمو ماکح كرلاضق |

 | راصحهرد ندن رابشاب یس ومق یلاع هاکردو نوچ ۱ رقن زاوسرد كم یکیا

 | راد یددلوا یواح لرو نم ءاولو + هداز الم ۷ دم یا یس یاب

 ۱ روک دم هجو هنن ندرلاضفددعنوا ینیدلوا نا كرو نح ءاول هنماکح

 | هدنغابتس یوا ناطلس ادعام ندکجهلس و نوچ ا رفن زوبکا كي هرزوا
 | زویشب نداضق ددع ترد هننابعا رهشکساو نو ماکح كزانضقمقاو

 || نالواهدنسهراداربز كنسهدو و كج هل. ندراشاب سوق هنن و نوجارفن |[

 0 یوم هد و نوما رفنزومشب كس ندنعاساو ه هاو تلک نم زا

 0 یاب هرتناو نوجا ره رک هات و هتسهدو و شابا ندراشاب

 ا نا تاو درو اول باشا نجاد یر
 نام“ هداز رابچ نیباو رس قرص قوازو و نوچ ا رفن ك ندرلاضق

 هننایعاو (دنمو ماکح كزاضق ینیدلوا یواح لنغاهس یرقنکو هکب |

 نارب وو لوا بواوا یسهباب یکنانکب رلکب ینا مورو نوما رفن كس یک |ا

 یواح كن ر و نم نیئاولو هباشاب ,ےدار | قرصتء یزاقا ےس ا

 : زان ابعاو یتفرعمهبلایعوم ناریمرم» و اسو هننابعا و ماکح دل زاصضدیرافدلوا

 ۱ هب هداز اعا ےک ینابعاو هنا دابآ یوا و هدننعص رفت كم ترد هل دعم

 هن اشا ماص یقرمصت» ینومطصو هدننض فن یللازویکیا مود رح هجو رب

 ادعام ندن ونسو نددانآ یو ناشلوا رکد هنناسعاو ماکح رو ن ءاول

 نوچ رفن كس ترد نداضق قرق ینیدلوا ی واح كموقمم ءاول |
 ۱ باعا ن ا جات هداز N هر 2 نی ندرابش یوبتو ۱

Ear] 
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 ۳3 روا دام تلنخ انس ۳7 اا 7

 ندرایشاب ی وضو نوما رن كچ وا هناطباضو هوجوو 3
 ۲ ا هولو هاغارع تاع هداز ناشع هرقو اتار یل یا ھا
 | ترد هات راظن هداز نام هرقو یتفرعم لستم ننابعاو ماکح ك رو ]

 هرق هلا یوم یا٥ ناخ وراسص ندنراب شاب یس و قو نوچ ا رفن كی 8
 هنن امعاو ماکح E هدر دم ءاولو هناعا نیسح,جاطا هداز ناک

 بن ر ندنرافاتس ن اک و راصو نیداو نوجا ره زو شد كم یکا

 ارب رح ۱ یسهبوسو تور یا نامش او ر اخذو رک یر

 ما دا ییامهدع ماد نی سح حاطاو رع جاخارنەداز ناعع هرف انو

gy ATI PO N 

۹ Çi < 

 جاحخلا قعسا ردص نالوا هرزوا یشاخا هداسنعم ااحو :OE كلنا

 ۱ هنعلهد و و شک زر كركم قاو هدنفاع»دیجو هب هل اعم ماد اشا نزعدم

 ىسەدولوو یسضاق شو و دل. و هر ها كل زاضف طو رع

 طوب هتل هد و و هرو دم صاخ كرکو رول نم اول الف ا هننامعاو

 زاضق عقاو هدنغاجس یسهرفو نوجما رقن زوشد كم ىکا ندزاضق |

 ی ووو هدر ردن زوم تاب و مس دم رول نح ءاول و هنماکح

 هبهدازمداش نورا داب یوبق هن و نوچ ا رف زو کیا كی هنناسعاو | "
 اش ندراشاب سوق كالذکو هدننعخ یلاسرا رفن زومشپ هلتعم یلغوا ||

 رفن زویشپ هنهوج و و نایعاو ماکحروب رم *اولو هبهداز مداخ یه
 ندرمزآ سن هر اسو هندن | ول رس یسهد و وو هتساص او ربمزآو نوجا

 سابلا هداز ساسلا یاب ی وق ی« هلءبصو نوجا یلاسرارمن كی

 ۱ زومشب كم ناراض رول ص ءاو] ادعام ندرم زا هب ابعا و ماکحو هما

 ۰ هوکو نوجا ردت روش هر هداز نالبو هند اب وکو ااو نوجا رفت

 درا اوو نوجا رفن زومشپ هر انسو هباغا 7 هات
 اہم ردن DE دا تی هردو و هکی ناسف ن اصا لس ر هرد ۱
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Seeman yener menenarrramTareserraengsenani, 
 رای ید للا سود هز اسو هکب دعسا یناسبعاو سات ییوکرازابو |

 هل طرش كنا تع زع هنو اه یودراو باسصسا سفنلاب یک رانابعا |

 نرتاح“ یبا هجوق اقاطاو یسلاو نوزب رطو هدننعف رفن زوبچوا |
 لس رم هرفو ساعتو هویک عقاو هدروب نم ءاولو هباسئاب زب زع دجا جالا |

 هلتفرعم هبلا راشم هتنابعاو باولو ماکح كرزاضق ادعام ندنوکرازایو

 ۱ :N رفن ا هل دعم یراناسعا ندر اضف یعاسالامولعم قاب

 هرقو راسکحب و داقوت و همعب را ءاضقو ۵ هداز راسج و نوجا

 ماکح كزاضق عقاو هد داوس ساوس هقشب ندنز اضق شاط

 نوا ادعام ندر شع لبا یکب ناناکرت اباطخ هراتسو هنلعامو
 رابچو نوا ادعام ندشاطهرقو راسکمو هعبرا ءاضقو داقو رکذلافااسو

 || ركع رف كس يا ندنراضق روب نم ءاول قحا هلدتفرعم لنهداز

 هدفا ج” ساوس هو نوجا قفلوا لاسرا هلشعم راناسعا |

 | شاطهرقو راسکشوداقوت هلا راض رونلوا رعت هعد راءاضق ءاعسالاروکذم

 ۱۳ تا صف ناتلمارکد ندنزروتمس هساح و هنماکنن لاف

 هراناسعاو هکب راففلاوذ نالوا هدنرطلوا مولا تولوا یسح روس

 یکب ناکرتو هبهداز رابچو نوجا رفن زول ید هلیثعم رانایعا اباطخ هراسو
 ندهروکذ م نرمشع هل تف رعم هلا یو هرم هنس راراشخاو هوجو كنتر شع لب ا

 | راسج هنو نوجما قفلوا لا سرا هلثیعم هسک بسانم رب رکسص رف كی

 یئاب لبا یسهدوب وو هنا یساضق هل ز عقاو هدنفاجتسساویسوه هداز |

 | رابجهنب و نوجا رفن زومشب ندنعابتاو هرادو ندرو نم ءاضق هنلغوا |

 | ندروب نم ولو هنماک-زاضق یی دلوا| ی واح كنغاجمسیوازوب و ه هداز ||

 نمو هنماکح یرناضق ینا“ مروچو هچلایوم هنب و نوجا رفن كيب

 یلکرا ندنرابشاب یوق یلاع هاکردو نوچ ما رفن یللا زوی دهر اسو نابعاو

 نوجا رفن زویشب هندان روب زم ءاضقو هباغا نسح یدروباب ینابعا نامرق |/
 | یزاضقرو نه ءاولو هنا هینوقو هیاشاب ىلع رب زو یسیلاو نامهرقء |



) ۸٩ [ 

 فرش سا تروص یا یر 3 ااطخ هتناطب اص و هوحوو ن امعاو ماکج

 هرو ن تیالو یر سعه ووو ك یا ندنغای» هو هرزوا

 قفلوا لاسرا هلدثبعم كارانامعا یزرکسع رلاضقو تعم كن رب ندنهوجو
 للا زوکیا هباغا ناضمر جاح یناسعاو هان للقاشق یتروصو و هرزوا

 هباغا دمش ینابعا ریق زوب ندنرا حش ریقزوپو هناا ربق زو و نوا رقت
 رهشقاو نوجا رفن زویشپ هلا حصا سفلاب یک اتاعا هاب هر اسو

 روک ذم هجو هنهوج و رابه ناىعاو | عسدمو ماکح دل رلاضو نکا ناس

 ادو مکح كنب زاضقیناجس هی-اماو نوچ ارفن زور د هرزوا
 یللا رویا ہر اسو اغا سا ہو: ینابعاو یا سايو نوا

 هنهوحوو نابعاو ل دمو ماکح كن را ضد یعاج# یارتنتاو نوجا رق

 ماکحو منم كنب رناضق اجت هب رمصقو نوا رفن زوشب رر هجورب
 ق ردا كين دفا هدکنو نوجا فن زو نکس هون اسو هتهوجوو
 اولو ی بلد هی دا ندنرا شاب یب ووو رن : ز وشد ندنعاب رجم رمش روو

 ندنراضف یاس هب دا ادعام ندسوسرط هننابعاو ماکحیرلاضق ر وب نح

 هرباسو هننابعاو یسیکب یالاو یسهد ووو یئان سوسرطو نوچا رفنكب
 هن هلامة| ماد یری یابی ھی الع نداریم ربمو هدننعم رفن زوچوا

 لرد رعد 4 ها یوم فرصت+ اناطخ ن اسو هتناسعاو ماکح رول نم ءاولو

 روب نم ءاولو هباشاب ىفرصتم ىغا“ لبا جاو نوجا رفت زو تلا
 نوجارفن زویشب كي هل.تفرعمهلاراشم هر اسو هننابعاو ماکح كن زاضق

 رفن زوب ید هرناسو هنلسعو نابعاو ماکح كنب رلاضق یا شعرمو
 یلاسرا رفن كی دعم یرب پاتم هیلو یسضاق باتننعو نوا

 لاسرا ینروصر رب ؛اروکذم فب رش نما هل رات مرح لئاوا نوچ ا
 یاهب رکسعفباوط هرسضاح لاوجا اتم فض ی ثرما نانلوا رک د و یدنلوا
 كرا فاحوا مظندو بت رهو فب رعاو فصو هشاردو تقد ناسا

 نادناخو نابعا عباوتو نا دلب و تأبصق هتک كرفس یشان ندیم



 ل

 رواوا نانو ترص) باسا كردن ا روص) ییفلاح موم كتنشتو و

 یصوو ملا هدا صا فاصنا نادنمهرم ییادهو باوص قد رط

 تاج اماد ندضاةتناو نهو قنطاس ناسش ناکراءاش هتکعهدبا

 "هرباد نارا ندا را راد ره هتامااع ساتسا دن ید اشا هل رب

 كرو دم لام صا هلعلوا تارا ی یتحهلوا تربعو جزوعازب هناود

 بانطا بچو» هچ رک | قوا دیش اتابع و ابنیعب هداحوب یتروصرب
 یدنلوا ناوصتسا هدهسا رولوا باعتا ثعاو

 ( یلاع نامرف تروص (

 ندنراب#اابا هن داو یلوطاناو نامرد ههفد و نولوا یسالاو نارد الاخ

 || لالتتقالا هنجارخا كرك اسع بتر هو امه یودرا نوجا رالوا |

 | کوک هبملالببا ماد اش یلع مریزو ناسلوا نیعتو بصن یجروس |ا
 ندنرب ره كرناضق عتاو هدلوطانا هعوب اه رفس نوجا راتماوا هنس نک
 هغ واس یودرا ین هجرد ثلث هدهسا نشا E شن رزو

 ناجا یکیداا دورو هل بنامزو تقو ج د رانالکو یفیدلوا لاو
 رایکصخو رادصا م هلع ماا امدقم قر هللوا لی وح هبات د میرات رواه

 هنداو لوطاناو نامرق نانلوا رک دو شملوا لاسرا هت راحت هلت ر شابه

 لاخیا ىلع كن ارفن نالف ر وضق هلوقموا ندرناسضق عقاو هدنراشلابا

 تال روس كن رب رادتفالایوت ندعاتظع یارزو دنن یراحارخا

 ند کیدلک مزال ۱ نیعدو روا هلءاعتلا ما لالعتساو یناونع

 ۰ 5 4 .orld N 7 1! ظ 2 5 1

 هد د, ن رغ هدرا تاد ماظد یارزو نس لس هناراشم رب زو کو زا

 ندنعب دلوا را راو تقابل ب>اصهتس هب وسلو تس ور هرزوا مهناهاش هدارا

 هغ واش یودرایاتشم هتسلع او اب ندنراتلابا هداو یلوطات او نامرف

 هلبا هلهاک تصخرو ما لالسقتا ىکا روس لک اتسع نالوا بت

 ( هدمتم ۱
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 یر
 مهناسهاش دارا هنصوصخ یسشلوا ضن وفتو هلاحا هک ةا هدمع

 مو رقشکو ثا نوابه طخ نالوا رودص هاش هدباباوا تولوا قلم
 یو یناعساو تی هدعا و هعش یواح یکم روا هب وو

 شلوا راتاو رادصا مه لع صاوا تاعخدلا رخ و مدع» همش

ESE ۷سه ۱ ۳ 5  
 دودج تلاا یکتا لوا>یهحرد تفاصا 73 ورن دد ولواو

 ندنکیدعا دورو زونه رک عە و امه یودرا نوجا اشم ند هراس لاحتو

 نوج رلعطد هد دوخار یزوفع ندنرلدرط قار اصو ضع هعشد

 یار رکسع ومشاو یتیداوا هدکعا دورو تاضورعمو را ءالعا یاس

 یناىعا زاضق نالوا بولطم هد الوا هلغلوا ذاا لک أ» یصوصخ

e 5حرط هباسضف اف یکا كر = نالوا نّواطع اتم ا صو  

 ندا ید كب REE هژرب لمص ی س ها كافضصنو ف مو

 ا او هراس ا 2 E جن ی و

 ۶۳9 ر ضد E ھ۵ نو کر داف لار ۷۹ شل 2 ارم

 ی +>ر کفصن ك ته هده 4 | بویلوا دراو رکسع هغ و اش یودرا

 یا وا دک رک بعز دق هبیدعت هوا ن ع١ لواح

 یراک>هلک )و ربع نو بوک رکسع هاوطد قو 3 ند تسر رام

 تواخر هدرارو-.و تناطب وان و و کر 2 هلوا لاو قحا هرا ید

 یقراصء رکسعو راکشا سا یتبدلوا بج وە یهتکس هار راو امده

 هل هعذاوا جارخا رکعزارب هعاجو ههرد بوهبچ نداتضق یلاها

 یودرا ید یزارب و رارف.هدهار یانبا یزارب كرکسع نالب راء

 تاب ندید هاهو ماد هدنسو درا م ظعا ردص دورول ادع) هم و یه

 هلا ول ه«سور هدرا دمو رهاظیرادح هاو ا قرفع+ هفرطررب بوعا ماژدو

 لد تمالسا لها او كنهماءع تلود واوهسم هدهساا راک ر د هکر ات

 هب همه السا دودح هن ةد هلا لافغا یه ء تلو د ندنفیداو | یسعط
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 کجە د ا ارجا ین اها نالوا یزیعحرعض*هدنفح مالا لها و زو اضو ی طا

 نوچ ا راهملوا ندنغیدلوا ندتافیک شغلوا هب رج تابعفدلاب كد هب دمش

 یثانندلوا رهاب ینیدلوا ش٤ا سم تجاح هنبیتوت رکسع هقشب ید
 اعطق هنسلوا عطق هلدب كناتشم دوخابو ین وح هرابج كنېاترت اتم

 هنس نخ بونلوا ضاعا ندنمبترت اتشم قزهبلوا مهناهاسش یاضر

 رکسع رفن زوب قرهلوا یراوس یاثو هدابب یناثلث نداضقرپ ره هدنراعاوا

 ییهزوگ هرکرب ندنراکدردنوک هلب راتیعم عوبشاب هدهتسیا شلوا بیترت |ا
 بتومار شرا هدم واه یو درا ندراةدلوا لا اوا ود رکسع

 هژب راتسعم یرانابعا قرهلوا هداس ییاثو یراوس ینانلث نداضقرپم هعق دو

 كلنا دوجو تابا هدعو اه یو درا هدزوربف زورولو ببتر" رکسعرغنرزوب

 راهم وبشا قرهثلوا اقناو ددج یرلتب رومأم یدک رتش ابو نی روسو

 كا تعراسم هلاسراو قوس هم وامه یودرا كرکاسع نالوا یبثوت
 ۱ الا رو وااو هلا فروش بقا یار ا قایتا متین مر راول

 یو او شم | رودصةتفاضرشمهن اهاش نورفتک و ش نوب ابه طخ

 مزر نادیم ورندهنوا کردیا لیست یتلوضو موجه هنمشد هلرکسع
 یرادومشهو مولعم هب ریل كاروالدو نارد نالوا امزا تن هدافوو

 یاو هب ولطم رکاسع نالوا بیترت نوچ ا راسهبلوا هتس نک نکا
 ج ید ندنارفن نانلوا لیوح هباتسشم بوااق روضقو شمادردوک |

 یاضم ةضس ریسک تولو تصرف ند ناد ءا هتعد)وا سدا یز

 هبساا ر واوا هل مح و هن ره هتتسول ندنعد دلو ا شعا “و هب هيه )اسا

 كراك اخ زافکوجا قوا ماشنا رانذخا ندن د نعش د لافت هللانوعب

 یلوطان او نامرق نانلوا رک د ءا هنکیداک مزال قمراو ولتوق هنرزوا

 یراوس ینالثو هدا یباث نوجا راعاوا ندز اضق مقاو هدیرازا ابا هنداو

 سفللابو بیترت رکسع ردن رزوب ر داق هب رضو برخ هالا مات قرلوا
 هدعو اش یودرا هدز وریف زورو لاح رمو جارخا هل راتعم یرانابعا

Cea 
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 قاضتالا و هلاسراو قوس هرزوا كلا دوجو ابا هدننیعم ےظعا ردص

 رامدبلو رادنصا مهماع رعاوا صوصعهعذد وب نوچ راما تعاطف مادا

 رب وحش یاد هل هفاذاو :یزتفاڌ هغطق رك زكا الع نانلوا بتوتو شلوا

 یانضتعم هدماتشلاع ما لوصو یشانندقلوا شفلت ری. هکفرظو

 هک ج وه رتفد نال رده و تکرح لاحرد هرژوا كالالتءاو اوا

 هلت راتتم»یزان انغآ شات ندراضقمتاوهدنراتلاا هنداو لوطاناو نامرف

 هدنراتد و نیم شفنا س یرانلوا هدکتساو ةر ندرک اسع نالوا بذر

 مهضاخ نالوا هدفرطلوا مولا بوالوا نیعت هنبع» امدقم ی د یران ادا

 رای دارو و ریل زارعش ایه ندشهرطو نیما ی را کصخو یرارو ےس

 هز زوا قالوا ندرادکب رداق هرمضو برح هالا مات سهل هلب رب ی
 هدزوربف زورونو حارخا ندنردرو و ندنژرب هل راتنعم یرازابعا سفللاب

 هلاسرا هرزوا لذا دوحو تاتا ه نت یضعا ردص هدم وامه یودرا

 ددو اقا یهتناس تصخر نیفلوا ماعرف تالا تقدو انتعادب نم

 ضو ندع واسه ناكر هدم دکأت یتروفأم لالسنءءاو

 تطخ كلج روس یدعاردشل وا لاسرا هلبا رادصا ماشلاع مما وا

 كما ما و بولا ندنشانتعالا جاو ماع كن هب رفس اصم یمسج

 دوصةق ندنساقاو هلاحا هکنشنابل هدمع هلا هلماک تضخرو ما لالئدسا

 نولطمو بت سهم و انه یودزا نوجا راهاوا ندراتلانا نانلوا زکذ

 )اے یایلع هل وات عم یزاناسعا شفتلاب الغاکو امامت یرک انعنالوا

 افعاردص هدموواسه یودرا هدزو رف زور واو حارخا الجاعو ًاعارس
 لرد ا دوم لذن هز اتو قوس هرزوا كاا دوو رای دادم

 تفادصو تفدخ نسح هغ رقد ا هلع تاود و نیم ید نادنس هدا وب

 رم هدة تفطاس .درن كتاکشو رکش هدنراقخ لروهآمو ی: هناومأم
 سفنلابو ددر” ندزرومآ كك دلنا مادقا هنراسعارخا هلیغلوا رةهمو

 ۱ ندنرافلوا شنا عانتما نددامجرها سنا رولوا ون دبا تفلاخم هک



) ٩۶ ( 

 را خار =| توراو A - زر زوا سفثلا هرزوا تلل الع سا عاشقم یسا

Meرهن ۵ کودبا ندن ۱۳۹ ی 1م ۳ 9 "هدار ۱ ابا ترداسم  

 چو 0 لاع هاكر د هدهنساآ e ااو لاا لوطا ا رد ةن ره یاس

 هدنسە دمع رک ام هجو رب كن هد د نايس 2۰ هداز راسج ندنراذشاب

 كنم رکاسصع ی رااح” مروجو قو از و و 3 رو ن ءاوآ ندتعددلوا

 ندنزاضق شاطهرفو را کک و >افوتو هع را ءا و یجارخا

 یجارخا:تلذک د را چ بتررم ند ناف ای نیاونس ادعا

 ندنرافاج “یبا هجوقو یلوب و ینو و هلاحا هنس هد مع كلا یو مریم
 كءولعم ییدنلع هل و هنس راق رم هتم یرلک ح روس نا ایه لی بن ص

 یھاکا راک مزاواو تماع ۶ قیدص رانا نالوا مەاھاش رام ەو لوأم

 تداتعب ندغیالخو تردو و ی رص هتد صا و لات ی ەباھاش

 لئاواق ۳ دا ۴ لا 6۵ ا یلدا تدعایمو و

 ) اشا دجا ا تار رک ۳9 (

 یزردب ییاشاب دجا نوسوط ندلارمرم هداز اشاب یلع ب رصم یاو

 هر اهاش دار او ماا هلنا رنرکسع هداس و یراوس هدناضهر رمش لئ اواام دم

 رکسع رادقهرب ید یی یدنفا رهاط یا ناودو لاسرا ار هنفرط زا

 ید جم ایعوم هلکم:الاسیسا ارح ةروک نم تکا هب هما رداو تاو

 یرلک دلا ط ص یربلا عد Oe هر راشددع) 9 یرحاا مہ كنحرد

 ید نوا كمارطا مرع هده ها یبا دورو هگدعم یراشب

 تارب رح نالوا دراو 44 .لعرد ندنةرط هملا راشم رس حد "یلاو دن" وک ۱

 نو کک یارب یم رک: كلاوش هام هر زوا یددلوا دافت م نداء وم فم

 كہ کا هلعو طعم رمد ددعزو ء او ردو طرص یربلا عین امہ اا یوم

 ( سار )
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 كمر ام یانالوا ناتناهو د رک زم هرکصن دک د لبا ریسا یبییاهو نماز

 بو دا م هد هل رب ی هبعص هعلو یکی دنیا ااو انب هد هب رق ما ك وش

 زافو و تم زعهتعس یراغو هد دج هد هقاسم تعا زذ هربا عیب ندنا

 زونه ینس كهلا یموم یاشان راب دارا تعاقا مایخ بصن هن زغا دلروک ذم

 قرلوا صب رحو سوهوت هلادج و كنج یمودننک ندنفیدل وا ثیدح
 لرا خست ( تب ) هدهسسیا لئامو يه هماکنمب ماکب و مان لسصح

 + , ندماظتنا نمەيم ود NE ¥ ندما سل مپ كاو

 ندکیلندنا تفاعرولوا لصاح هل هب رش راک نا واوا لغاغ ند داغە

 رکد نامه ندنهیداوا لئات هب همذاک "هر زونه هساایعو م هل نایک

 ینج زاغو هلوتم و و رارصا هن هوو لوخد هنجا كلراغو ناسنلوا "

 رازراک نادات اضع ندنرکسع یاسر ییعیدلوا وارطخ طاتح االب

 را شعاع اس ندنههلو ۲ كرنا هبلا یعو» کا رلذ)۱ خاو هد افا

 :ازاغو یرکسعهدام هدنساننا لوصوهزاغ و و لوةقو تا ناه كردنا

 ندا اضتذا بوبج ندنرافرط هسکا هرلغاط یهدنرابناح بونج و لام

 ندنسارو هرون نع لابج نوچ رانا نکعو تابث كر دا رفح راسرتم هرالحم

 زاغو ها یرکسع یراوسو .یباوت اشاب نوسوط ستفللاب بود ا لاسرا

 هک ا واووشردق هتان واو یر رک صحو لر هود
 یی زژذداس ییاهاو رهدایب ناقج هراغاط یک ہدنفرط ب ونج نکا لوغشم

 یراقداوا هدکیک توروس هب و رلبا هرکصن دقدر اقح ندنزاسرعمددعید

 كاکاردا یی:ندرابءابكس ندنک هک وا یرلهدابی هلا یو یاشاب هدا
 هلرب طمص ی زغا یهدورلبا لزاغو بوغا هنغاشا ندغاط هدو ربا یرب

 رو رمهلاب یرانا كردبا دن و دس ىلع یرلکحهدنا رارق كن رک نو

 ههو العال هن رزوا اشا نوسوط نالک ندنجا زاغو بولو د ه ورک

 رارفو تدوع هب و رک یراوس ا یک هدننیعم های ود هدک دلرا حاتح

 هی یرلک دلبا رارقو تاب یراوس رفن زوفط قا هدنناب كناشاب و



(A) 
 ) نواه طخ نروص (

 یکوص كن همدقمو یدلوا رکمولعم یسهندنع فیلاکت كنولهسو ر هتشا

 غاونازودوکو ههک هلو ندنوب ج لوا عنشاو هب رک درن هج رد هن

 هطظحالمو رکف یراهتوا یدو هعلاطمو قرف یکج هک ترافح

 ییهعینش ترافح كاج هل روکو هې رکر وما كج هلیکج رکا یمر و هنلوا
 هدنیکوص هگنا طرمشپ زعم هرب و هطبار رپ هم وب زکسربد زردنا لوبق
 لخاد ماا یبرابدرقال یدلعا هل و هل وش یدلوا ندنو ندنوش
 : هل و کا اما رانو سلا رمت توزاب دغاکرب هنوک رضح رال وا تروشم

 ز شا ها ققا بور وط الاو نسهقاب هکمرب و هلو نسهدا رەب دن
 ۱ ندنرب یر لضاخا ردوو ماضر هکمرب و رتسایعالسار hi ءنالوا هد وشرق

 زالوا هلتقو رارا یلام وقهنادیم تول وس یدو تك کره تونغ چ

 یویام طخ نوهرتقد نومضم نیمآ ها قفوم هناصیآر یاعتقح

 یون تلطو تارشاو نالعا هراضح هل یراترضح اشاب ماقمعاق

 رادتآ هنامدقه طس ون رڅزا یروش بارا مظاعا یالقع هدک دلنا باوص

 یودا تر ابعندهدام چ وا برح ساساو لصا هرزوا کک مولعم لوو

Eرگسع یتسیهجواد وخذ یسکباو ا | كرانا  

 امعو دادها ندلا رت هن زرکسعرس یناج قرشو هنو باه یودرا
 هلا ول هسنارف و ناسمرد کیدا اض ةا هسک كم نوا هن راض وصخ

 1 راشعا | ءطد اب وک هنئداوج توادعو ضع نالوا راکرد ها ن واوقسم

 ہکرادمکن راک ره تقو ( تیب ) بودنا نافرع نما هدا یتماغلوا
 | زوته فدا فم چ دنهد ینا رمی رمزا سب هکورا ۴ دشون ذون عفان

 ترص! نام ۱ نژلعا ی )هوا لفاغ aR دص تصر 5 نده

 ( ناعماو
 ا ف ا



 هسنا و نعرکسعردق كس یللا قرق هدتلحاوس هنوط كردنا ا

 ردظومم یستا لیدعتو لب نت ین رادقم رب ندنرافماکتو كاول سوار

 هارکاو الامو الح لصهنوکو هالا هرکصتدلاقو لق هجا هدنراقابسش

 (۶اللق مرسو ءا ایف ةمترع ) رظن طف ندشاوسو ندنغجهلوارتباو
 هدنعجهلوا هلسو هل ر کج هدب االساو تلعت هز یھ و زا لودەج د

 هب هسلع تلود نکلا یرفسو كردنک كرافکر اضعب و ربدلبا قافتا

 هل ها مفا تبارغ مالکرو هلوا هن رزوا د تما عیج هدنتمقح بویلوا

 رافسا بولوا هل راترضح مالسا هانشداب زکلاب یرنرفس یکلوا ای وک

 سلجتیک شتا ر ردیاحمو داو هلمالسا لها تسلک كراغکهدەروب نم

 راد هحوصخو موع دعاوق ی د زار و رایدل بوس رنز وس ازسان هباروش
 ۱ را ارهاظ هدتلود كردبا دوعبامو یضمام رکذت

 هدوحوم نردق ادب و ا هدنر هبعاعجا تابه كمالسا لها نوتب هد هسلا

 هب رالوا صخر هدنفرصت هدنر و رض تقو یراترضح نیم -٣اماماو

 ناهیدک ققو كنعد م هروک شبا هلتعبط داربا كن هبلع تلو دیده
 یلوطانا ادا ملدا ت رشاد هرفس هج هلمال سا لها عج قافتا

 مل هقب شلوا غلاب هبن ینوکی هجرارتفد كرکاسع ناناوا ببترت ندیلبامورو

 مرمو مدقم صوصخغ قرهشوا باسح زوا* یکیزوب ہدکد لعد

 یموصخ هجتا هدعب یدناوا یر ون د نوسناوا نییعت رنریزو یجم روس
 ین راض اف كل هتسررب ڻاعطاقم باک ادو خاب نوسناولبجاب بولمشلب وس

 یلاعت هللا د اعمرولوا هدنسهناستاود دارنا رانو سر و نوجما هب رفس نام*

 فاصنالها ضعب ود رولاق هدرا داربا هرکص هللا انعم سکع هظجالم
 رابدلىا فارتغاو دارا اود تو نان قج اشاب ماقمعاق اصوصخ

 هرخالاب هرکصن دقدنلوا قابتسا هد هثحابمو وکتفک فاو هرزوا قامسو

 رکا بونلوا ححح رت یی رط قغ ادف یضاف كدتاعطاقم نیمرحو یربم

 نوسناوا تخورفهرزرخا قر هنلوا سو طضندبریم قرط هساار نحر و



RES ۱ 

 ا ونو هدسلجتو یدنفا دشار دجشهداز یتا رع یوق نیما نولشد ||

 بولوا.تصخر و زاوج قد رط بهاذ الگنیهقنت«هضعب هتسارا هلا هک

 تراسج هنسک هتاودتاداربا نانلوا فرصت هلناشلاع ناربدعب نءقحا

 هدنعس تاعطاقمو ماسمسا ازدعب هدنرو رض نيح صوصخ و بومءهدنا

 واهچ و رابدلبا تلفغ هدنداهتجا یتجهلوا بجوم ییهلک ٌهتکم
 لوا قماغلوا ضرمت اكا هلغلوا نراسخ هماساو لمارا هدنصوصخ |

 هنراو ندنراذرط یلکراو یلیا هجوق لواب لواو یدلند رد_مجومو ||
 لاج ساو یر یلاسراتام*و همخذر ادقمرب و رکسعكم جاقرب هتسهعلق ||

 مالسالها كب زوب هح نوجا مدآ ر دق كثب چ وا نالقهدوشرت بوئلوا |
 از نوسملا هناسارانا موبلادعب ردلک د زب اح كمردک ندلا یس عنو :

 رکسعو هرخذو ها نامه ردنوجناریسا دوخای ارغایو تداهشاب هب رکسع |
 ردقوج ز٤ کا هدیهاشداب ةباس یلاعتهللدمح هدکد لد نوسلقابد دج |ا

 عش هلرب نربغ راهظا هلارفنو رکسعدهعترب ر ید یلاحر راقاحوا ید

 هغو توقموبلا هد هملعتاو د هدنصوصخ هجتاو رابدلبا تروشم بابرا |
 دارفا یتانفلکتو كرافکو ردلکد دوقفم هدوقن توق هدم تما هلج |
 هعطاسقم ندلالا تب هل فلوا هنظس ىراترضم قجەلوا عجار هتننموم |

 زیاج راسلبا لوبق یصو ود ردراو مرورض توام ا رانلوا یتردق هغملا

 لا تالاثاتب هدقدنلوا لاوس هدسلحم نددفا یبما یوتف ود یمرولوا

 . | هلوقمو نکلردا فرص بولا یلام نالوا هدسان دارفا هسلوا یترورض

 إإإ لام شلوا عج هدسان "یداناردانتیههسایق بودلوا حرص لقت هدروما

 ا اأ ردا قرص هتل روما بولا ابضت3الا بح یراترضح هاشدابهسلوا

 افا هلمجو وب قد هعفدوب ود ر دققح یزاوج مدع كلصوب یلصاح
 هبهب راحت تروص ه هلی هکرات» حح لودجو ثحم حا لص ع یدلیا

 ۹ دنر وک لدیم
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(PEEهرکد هرف كني راهفس كنح ریلکنا ندل ہن اا ج  EE 

 تاتا یهناها نایهلم نالک هرومظ هدنعنمو لوق ۳ ی راب واطم

 بر تاق عذر واهبسور هلا وا هرلکنا هدانناوب هرزوا ییدنلوا اعا هدر

 هللا قافتا د دم هر ااو هژازا ضیروص یدک دومعم هدنراش و

 یسهنزک روفقنارف ندا دورو هدنطساوا رفص هام یرافدلوا قایسکب هن
 | ردندابوروا ثداوحرباد هب هلع تاود هجو نم هرزوا ينيدلوا قطان

 ۱ ( تروشم دقعو یمظعاردص صضخم دورو )
 هدیه وبا و یمارع مدقا لیرفتو نیکست نیرازسنارف كراربلکنا هکنوچ

 صخا ارب كنهموق رح تلود یم هن راتعفنم ES راول هسور

 تلود ی یر ااو رمق هدا : وروا يوا ۰ هب وق اف بولوا یمادخ

 عیاس نالوا زر رکی اچ كالا تش ةفعض فئاوط اقرفتم یبروب نم
 هر وا نم تلم ارز طع هدامر ول و ههو رکم هشخ

 لکشمرب و یوق عنامرب هلود نالوا لادتعا دح زوام* مدقزا هداب وروا

 هل هسلوا نکی اضرف هروکذ م "هدوهمع« تبن رظن عطق ندنغیداوا الب

 || امور یلثع زمانی وا هدییاربزابناج یکیا هدنننب هرتلکناو هیسور یسهرکص
 كن رب ره هذه ةلاخا قحا بولوا ادب وه هناشدنا تقاع د ینچهلوا
 کودنا وکم ردو قجنا تام راکرب نیکی نالوا راد هتسافشلو
 هنتح الو هقناس تاعوقو هلاع لاوحا ناشددنارود ضع) ورن دن دم قوچ

 قحا بولوا مومشمو سرفتم هل الالدتسا ند هتفاوتم تکرحوروطو

 ندتلوا مولعمانو روتسم هلا نر كنر همس هدر هاش رهاظ نالد هداس

 ما لا هل ساعدا نیلا تاد حالصا هدهرهاظ نروص امدقم وا ریلکنا یشان

 یودع ینهبلع تلود كرهرتسسوک اجر هاکوربخ هاک یسهلوقم مزابالم
 یسلبج نعد ودنکو قیفوتو قست هللا واهبسور نالوا یساعبط
 هسالسا نافسقارحا نوجا قد رفتو كف ندنقافتا هلا ول هسئارف نالوا



( ۱۰ ) 

 نوک انوکش ااساو داسف ع اونا رح بولک هنکوا یهاشداب یارس هلا |

 لالسخاو ناراشتسم ناهزا طاعت هللا نوع تصلاخحم هفخ لحو |ا

 رانشخا ىب هلنا راعصالاقام لصح لمحت هرکهدکدلبا داببع داقتعا

 هنلحاس دشر نوجا راصماو لحاوس طیطو راعظا ییهروتش تان

 ی هماعتاود هاراتروصو بو دکب زاغوب زکدقا ندفرطربو بوکدرکسع ||

 هلئا قب رطوب م» بولوا دامتجاو هب رج هب رط كلاس مه كرد رارضا )

 نوک نوک و نکا دادعاو تناعا تمح ره زا هب ولهبسور نالوا يف ||

 هدحاطا تروص هلبا هبلعتلود هدقدلوا دبفم ییهدنافرب جش دب رط ریبدت

 هلا واهسنارفو بلاح یاو رش دقع هرخالاب هلهرکو ربو تلاط هم |
 ةاداعم هلا ولهسور هرکصتدقدلوا بلاسو دسفم ییهلهاعمو تتفاوم |

 واهنارف قرفلوا هلاغس و هدازاینا نی زادعب هللا بلسو عفر یتسهبلعج |
 هلص یلئاسو قسشو قفوت هللا هملع تاود نوچ ا قم لوق هنملع

 كر دا ذاضما تصرف تقو ینتعیکنج کوکر ول هسور نکل یدما بقرتم
 هدنساننآ نا یتروشم سلاح تروص هګدقم ندنو و زارا توخت وک ||

 او قغوصند هدرب تسوا هلرب رازصاهدنفدلکت هم رک ورش نانلوالیصفت ||

 هلو رب ج یویق ندنفرط هلع تلود ید هسا یدلبازاغا هنمامم |

 هرزواررګ هجو تروشم با را یارا تیام ندنعیدمهژوا هدناکما رح :

 نیود هدقابس و ید.ثلوا ترشابم هکنج ندشاب یکی هل هکر اتم حسد

 ك ززسنارف هدرانوک و و ندنعددلاققلعم یراضارغا نامدقم كننتموقرم

 یشان ند و هتکرح ندشاب یک هلا هرهاق توق هرز وا ولهسور

 لواندنفی دلو |قلغمو لو مج هرودنکز ونهر اک هجا ارظن هب هلاغییاو |ا
 قحا كر دیا راسبنساو هجال هلب ژرب رب هج اهن هن راک هدرخ تلود ىکا ||

 هدرلنوک و هل رالوا ر اجا هللدعت یبلاکت ضعب یی: هتدصق لئاوغ لماقت ۱

 بدلوا هم لج قنوتسا یراصخ رم ولهسو ر هلارابدنفا صخ س |ا
 Bi دياب هلکشمراکب )۴ع ) هژرب رادتا هب هلاکمو ا هدتع الم تروص

 ( ریدنو )

1 
1 

3 
1 



 یی

۱۳ ) 

 دره د (اجاقو اب هن وهرم رومالاو اتش ماد لا ( هج: > وم یدافم ردو

 ندنفرط راصخ رم سا تروص هدکدلبا تلون تسکر ادقمرب یییصم

 هب هماعر دا افوفلم هت یمظعاردص صد یدندنا لاسرا هل وام یودرا

 ضل دوی هلفمل وا لاصلا هب داعس هناتسنا هدلو الا عسر "هرعو اسا

 اشفا هر هل هخاصم "دلدع« داوم لر تعج نوجا تسوصم ندلاقو لد

 یقلشع ٹروص تام قرەنلوا لب دعتو خر چ د هدام یار و تعاشاو

 هناوج معذو# كفرطرلو او راسخاو رب رخ هنفرط نواه یودرا هس

 راول هبسور هلا هلماک توق هسدا رز سنارق هدمابا و یدنا یدالوا راظتنا

 هنلک رکاسع قوسو لص قب وغت رکا ندنراقدلوا هرزوا یو رقم هنهلع

 ۰ ىدا هسناوا ماد داو ماعها هنن وو رس ڪڪ هدف رطلوا كنولهسور هلا

 هخزوکر ب هن هلغلوا نیما ندهسور هلک هبلغ هلس هسلوا مزه مو هساارف

 نکل ( میلعلازپ زعلاریدقت تلذ ) یدہا نیقیكب هلاسقحا قفلوا هفاصم

 یک هدنادودح یل امور بقعرد هدکد لتا لب هحار ماریتسسا| اج ند

 هلکلءا مادقاو لاج سا هنلاعا هلرب لاسرا هنملع ول هسنارف یو رکاسع

 رظتنءو نابسجو تقد بقرتم اعاد حالصو ملص رعسیربغو یرهاظوب
 حاح و تفالس بحوم هراعع لا تاود ییط نت نالوا نامزو تصرف

 ههوو هلج ه رزوا مام كردنا ماها هدانز هاچ یا تاقوا یدلوا

 لاغشا شکتسد بول رب و تصرف هدناتسح نامز ندا اضتقا مان مادقا

 قر هملاق یسهرباس لاق كنعد یت دنلوا تغارف راشخا قرهلوا لاکنو

 هک , ییهزور هس تعار قحا هلءلعض هبلک اب ند للصم ضآرو هط> الم

 هام یاس كنه دنلوا راصتدا هلا رطذ هب هرضاح تلاش د رو را ةخاو

 یدنلوا راتو رک هرکص نهتقو زا

 لضفو لع هر هک هناخ راکرد ( تب ) راصبالایلوال ةربعل كلذ فنا #



۷ 

 هلا نکا قجهلوا هللا هېرک طو رش نانلوا رک ذ مدقا

 زکلاب هند الا نوسلوا هدد> رد و نکا شلر و یو» هنن زاوح ید

 راب دلوا بلس یرابرضح مالسا هاشدات قحا هلا هب اهاش ماعهاو مادقا

 نام و رتبا راب رازه كراک یدسلاق هناتسرپ شیاسانوتب نوتب شیارکا
 ید: ناباغ یییملوا

 هبنوک ءاول هسجوتو یلغوا رادهنزحاب ترازو هبجوت )

 ( یلغوا یبزوط اب ۱
 كزاغا نایلس هد از رادهن رخ نالوایللصح كيناحندنراشابیومق اع ءاکر د |

 هملاراشمو العاو عضرت یناشردقهلترازو یالاوةبتر هدلوالاعسر لئاوا ِ

 هترازو ناش ینعابناو هرباد قر هنلق او رعأاک ی د هل مسجوت یی نو زب رط
 لب ادتنس | ینب رکاسع رتاسو ییقلخیسوبق هلرب میظنتو بدتر هلهجو نایاش

 یرکسعرس یناح قرشویسلاو مورضرا الاحو تکرحندلح ینددلو |
 هدفرطاواو تباعر هقاسفتاو هرباخم مسام هدل احره هللا اشاب نیما دش

 كر دبا تقد هداحاو هبناکم هل راظفاح ةالو هبناقاخ تادحرمس نالوا

 ةمزالو تب رومآم یاضتم بو راو هنررافرط سلفو یسهعلق كلکلخا

 كراف رطاو |هتلوصو هلج هناربلدو هلا د مع هللا یلعالکو ت٥ هرزوا جو ترض
 هن دقن راهن زارا تمدخو نسح هماودو ند هلمجو وب و هب ریس و 2

 هعفد وب و یدنلق رومأم یی اع نامرفاب هدروب نم خیرات هن هللاراشم هکمل لا
 ندهناهاش ٌهبلع فطاوع یغاصس هبنوکن انلوا قرص ندهلا راشم

 یوق ىلع هاکر د هج: > و« نو رقع انعنول امه طخ نالوا رودص ةد اضرش

 یس ەلد موطاب هباغا سمع هداز یجزوط ندنهوحو رو ندنرلمشاب

 كنسهنکسو یلاهاو ظبص یموق رماوا هلقفلوا هضبلوت هلطرمش ىس هيدا |
 هدلاحرهو هنا وقتو ماکسایکی رک نسلاوحو موطاب و هنتاجو ظفح

 زواض زادنا یاب هدرات_مسلوا كنادسعا هلسارحا كتریصب و ق مزاول

 ایسا تنکمو عسو لذب :نایکساو لاحسا كنلئاسو یسالوا |

 ایمانی ۱



۰ 
۳ 

) ۲۰۵ [ 

 یدنلف روم أم ید هبلا موم هدروب نم خیرات هن هلبا یلاع ما یواح
 ) د زب اب ناطلس هدازهش

 هلعلوا ناهج دن ات ایم تاق رشت دن زاب ا د نل دعم

 دلواو بونلوا نامرفهنکلنش بوط هتنهرب هرزوا ناراب رهش نم ربد بد

 نولعح ) قدصام رمطمیناشنگ لا نادناخ اصخ بیک ادعا بوط

 یدلبا ( ناذا ین ےمعیاضا

 ( هروء بنا یدنفا «اکا لاسراو اشاب نیدلایلو فوت )
 ندنو اش یودرا اشاب لو رب زو یبسلاو هر وم هداز اشاب ىلع یینلد هبت

 نکیا هدهار لالخزونه بودا تع زع هتفرط یصنمو تدوع ودام

 هلماحدزاو تعج قر هلوا ندنسهشلاط مور یک او ندراللهروم

 دلو مط كم لاراشم هلع دقت رالاحشحرع یب رد هبهناهاش باترق

 73 دلبا 1۳ لاه كلهن نخرب هروک ۲ هنس لاتتیم دسافم یاعداو دادعت

 ةلاصاو افخا یبرلهللم تدسفمو هلبج تنطشواکتشا كرينا دارباو کد

 ف طفل و هدوروم كنار زوو پرا نجا نالوا راس با وا
 هار اشم هبلعءاس رایدلن | لافعا دصةهلباالب و اوو دان یف یتیم هننرللاقتتسا
 ۳ Es بودار ۱ ردو تکی ملا ار هدرشنکی مقاو ءدهار ها

 یتلا) ران اوا چر مداواة ترا یف لات سرا

 || راسدو لاسرا یلاع ما ههملاراشم هدلوالاعب ر لئاوا یواح ین رومأم

 ضءب نالق یدلاق مدا !رس هتقالطا اغا هدهروم اکتشا بادراو یدنلق

 یتیدلوا یراعوعس* یدورو ههروم كهلاراشم ید یسهلوقم رای

 رها یراکچهدیا رارفو لقن هب هععج هعبس ریازج هل رللابعو لاوما هدنا
 مالک سب و دزااق هنسک رب یسهلوةمادنغاو الاعر هدهرومهلدسو ردراکشا

 هنوکرب راعشتناطف راب رهش بلق هدهسبا رابدلبا مات مادقا نوا یلزعو
 هلب را هرو سرفت یتغهداواینمدهکب رحم هن كن هداموب ندنار اما راسو طارفا



 )ی

 E نو اینو رپ هلامماو 7 هدمص وص> لو لر ع

 هرود یک یکيدتا یتسالاصر تره ول هبسور مونلا نر شمر وہ هلاحا

 اب م ا E ترم یاب 2ے

 یکنرق جم كور تلم یزدادزاو Es را قااسلاقاک هک کک را

 ینحلوا نام هنس راد انف یراس هن راباصعاو قو رع قرهلوا موعس هلا

 هعفد هللا هناسم رخا یناوخد كنهروکذم قاط كالیدعت هلغلوا عمال

 نانصع نامک ان یک یتاباعر برص ہدناہسج تقورب قحنا بولوا عناق |

 نکیا عاشو دزنایز ینہ هتراماو حاول ضعب هدالقع ُهتسلا یرلکچهدیا

 هب هروم كناننعت« جاقرب ندتاود لاحر و كن رکب یهر وم ندناصنع رج لو

 ا وک شب رهصوصح تارا عدانم دن و ر اسو نارافعو هل الما راد

 كود نب رد یرالوئتمو مارتا قرط راک اش لر دا تلفغ نداره

 و درواوا رم هس نرلص« ق ندنرلکدلىا ماعماو ی هن امسا قلوا

 قدح یدنفا هاکا فسو یوهرو» ندهلع تلود لاحر ءارک یامدق

 یدنلوا نى هەر وم نوجا نانا قولو هدام :

 ) نان داوحو ناسمجوآ ضل )

 نولوا ناوک تلناشاب لك ر زو نار نلاو الاحهداوالامس ر طساوا
 عافترا لا هلن ایا ناره رەھ هرو ىس هنا یلکب راکب یل امور هک دعم

 یدنلوا ناسحاو هر وب یاس رمشقا هباشاب شک نالوا ناشو ردد

 ر شقا اشاسو یظفاح یلو هزوس هلسهناب یکمانکب راکب ینا مور هنو

 ناکاک شاخ“ یوا ناطاس هب اشأب نسح شد د ورد قرصتم یا ےس

 نادل ول 9 یدنلو ناربهربم سهم هل رب + ه> آرم یبهظداح یو هز روس

 ۲ الانتنمرا نوجا تورو هر 3 ی رول ب صول اا هب هنان | زن :

 ) نانلوا )

 | قجهلوا عجار نی زادعب هب هماع كرکو هزودنک ك رک هل تن تاجو ج ورت



( ۱:۷ ) 
 »حس ____ ر

 | ناود اشاب هاربا ناوله امدقم ندناونع یلعم ناو د ناکحاوخ نانلوا

 هنابانا ندنکیدتا تئشن ندراستعم لوا لصالاق یدتفا ادسس یتاک

 یرلنا كردبا ادس جا رتماو تفلا هل رەد رکر مم هزاباو کزن ضعب هدنلوص

 قاس هاا دنس هندن اح هلع تلو دو ریفتت ندنفرط واوق سمو رخو باج

 ه رافرط هبانا یرارکسع هسور رفاو قف هدانناو یدشعارمشت یتریغ

 قریغو ییس ندا تقبس كوملایموم هدنرلکدلبا تلوصو موج نا مکان
 مادسعاو لتق و یر ا اوو ؟ اسع هلت

 یراقدلوا مازماوآ ریمدنو رمق راچود هلارارف یراناوا فورسلاةهشو
 تارب رحو یدلوا تداعسر د لصاو هنر یمرکی کاو الاعب امر سضبخ

 یسهلوقم زوطو زب نالوا هرزوا تردنو تلق اعاد هدنلاوخوا هدهروک م

 یدناوا لاجتساو هدارا یلابیرا لاهماالب هلغفلوا بلطاب-ا ضعب
 ( اشا عاصزا اکتثا بابرا رازف )

 | هاشاب خاص قیسا نادوق یغاجتسینومطسق هرزوا یکیدتیارو رم یرکد
 ۱ وربن دوو زازب نکلیدیشفلع رومأم هیسعروا رفت تنابص هملار اشم هلم وت

 || نامج شواشتو نارود شوان ناراک داب روناوا ریعت نادناخو ناسعا
 یناتندنرافدلوا فوصوم هلا نطو ی و فول ام هلسهروت فناوط هل بسس

 یهناقاخ تلاع میردتلایلع هناهاش هح رصتاصا هم رو یاضتقم

 هلعلوا هلاجا هناشللاع ءارز و نالوا همست تا يطع ءازحا ےدعلا اک

 | ندتلهدو و ندتلناسعا رشکیآ رب تابصقو دالب مظاعاو تلاباوه ولا

 هرلودن رک تاور هر  رالاوحا هح کت ههوک ره هب 4 3 هت دناوا جار حا

 فرط هلئادحا لالتخاو تتاعم نوکانوک ندنرالاةتسا مك كلفت
 هرنغا س ینو طف ید هعفدو هلج زا رابدلىا هدجاعذا ټن یتنطلس
 رلنا لاسرا هب هبلع هناتسا هلمببترتو عج كرادت رادقم رب صاخت-ا هلوقموا

 يالارب ید ندهلومم صانخما لوعسلاع رع الوا بولک هلوبناتسا ید

 باترذ باکر هدرخالامسر لئاواقرهلوا ربفغ ج هلیعج لاو سچ



 OTE ی اد کر

 ۱ بس و ____________ سس سبب سس بس و
) ۱۰۸ ( 

 یسل را دماع ءان رابدلبا لاحصرع م دم هلن اسعف و دان رد هب یاو مسخ

 قح قاعحا ۸سال قح نرامم یرامدتاو قاطتسا هلع هدارا ا لا ۱

 تقمقحو دقفت هروب نم صاح“ هدننصبلح هیلاع باب نوجا قفل وا

 یزرب وزت نوموقرم هدد لوا سسج ندقوقو بابرا ضعب تیص*
 افتاو رارف هقرطرب یرب ره هلن رانا سرفت ی راقحهناوا بدأت هل رقت

 5 یسک نانلوا و هعدقم ینیداوا شلتا

 | مور رکسعیضاق ینو لزع )
 هادنضتا رو و هتف هج ا اروا د دسلا هداز ىلع ی ا مور ردص

 بواوا نامز یامک نانملاب راشم هل. هروب ن نوتفونارقاو لاثما 9

 قبض نالوا تمکحو فولف ما تعنامو تسارفو لضف “قام نکل
 هللا قونصو رهد وتو مدعو قوصوم هلعمط ندحو "هلصوح
 مّرللم هدنسهطوا ضرع داتعمرب یتوک هعجرب یئانندملوا فورعم

 تقعردو هرواح الع هلملا راشم هدصوصخرب راد هناعقا رو ماقما

 ندنیدلوا تنورو تنوشخ دودعم یرهدوایم هن زهلاخ بوقلاق
 ییعنوا كر الا مس ر هام نکنا هدسر ههام ترد زونه یر هفورعم ندم

 لوا ماما الاح هام یالاو دنسم لواو الجا هاتسنعم هلا لزع یتوک

 دا طاح ج رخ ندنوامه نوردناو یلوطاا ر دص ا-تتاسو یراب رهش

 رابدلنا التا یدنقا لاک

 (:ناسطلس ق تدا و )

 ناكلاةلع ناطلس هاش تدالو ینوكد حا یعنوا ڭنلوالاید اج هام

 یدنلوا نامرف هن -انش بوط نوک چ وا هلذلوا نابالسا شح ترسم

 تب قلارواوا باسح هلمجو قتلا قرلوا مان هدناوا لوا ید ربقح
 مدعو لوصو قحا مد ڈالا ضرع هتفطلس یا هک اخو شموس خیراترب

 ارد هرات ( تال رب لات و ر دلی السا
 ( یشزج ماع دجهنیساک هللا ناطام هاش ## اطع تعصع هاد نیست وط

WEE 
 اا ت ا



 تر
 ( اشک ضعب اپلبو بصنم هجوت )

 هرزواقلواربعم ندروکذم مو هدننوک ندالو یییاواكناو الایداجهام

 یل :اک دجا ظفاح یراب رمش لوا ماراو یرکسع ضاق یبا مور لعقلاب الاحت
 هرزوا قاواریتعم ندننوکی *رکب كروب نم هام هدموق ره حول هو هب یدنفا

 نالوا فا صاف یلوطاتا لعفلا اح بولوا یم هنا للوطاتا اشاس

 هردالا یداح ا هدروک ذم مو هنو هر یدانفا دج هداز حس یرادراو

 باب هدقبسا رود بواوا یا یلوطانا هرزوا قلوا ر تم ندنسهرغ

 جاا یسادنتک هن رخ قسا نانلوا خارچ هلساضق هطلغ همرکم کم
 هلذوا ناسحاو هج وت یراهباب یکلرکسع.ضاق یبا مور هبیدنفا لیاخ
 هامو رابد روس نارحاک هل اهلاج هبنرو نالوا هد تتار یالعا

 | ندنسهرغ هرخالایداج رادکسا ءا ضق ینوک یحزکس نوا كموقرع

 قطصم دلا شا ورد هداز هبا ینردم هبنایس هرزوا كلعا طب

 یدلوا نارقاو لاثءانیشن شیپ هلکع"ود نابسج هدولوم علاط كندا

 ( شنطواب یدتفا بینم یالجا )
 ۱ یصواخ رع تقو مالسالا مت تولوا ادب هتف ضعب هدهرقنا هدانئاو

 ۷ اقاتس نالوا هرزوا تماقا ادعا 42: هدهرنا الاحو یرلتضح یدنفا

 یدنفابتهدد.دلاهجاوخنالوا یسخاق ریمزاهدتمساو ی هيا یلوطانا

 هدقباسرود كهلار اشم نکا ادب وهه هلج یدلوا هضانم دقزاهدننپ
 كندنا هللءاطع هنراسعب نب را هزورک لزعو بصن هب رغ نالو:عوقو

 یراتوادعو ضیغ هب هماع م لوا ندنرلک دروک لوا طع هنبب رق عج رم
 قرهنلوا اننا هنکر رح كلا اعلا یلع هرو نم هنن هعفدو هل غلو اال ود

 كپبلا یو یدوب قا بونلوا الجاو لقن هباتنیع نالو | یسآر طقسم
 یدلوا یرخا تافاک هللافرط نم هنسهشاس تاربصت

 ( احاو فارطا رد شعوشو اب و رومظ )

 هدهلاشتنا نارد نالوصوقو هدنسهنس قلا نوا زو کرا كم هکنوچ



[ ۱۱۶ ) 

 سخت نالوا لما بحاضصو دراظع کوک نالوا لاس علاط بحاص

 || ردق هحرد نوا اب رقت یرانس بواوا هجوت» هنسهلباقم اجار كربک |
 (ءاب ولا نماصوصخ ةروفنمضازما نم رشکت وم نل لد اذکو ) هلفلوا

 ید نرگس ی نعد هدنرو ص هنس نوا ندنارق لابس توو ات یعاکحا

 نونماکا یک هد روهظ نوعاط ناحز لو اۋا وغ د دنا وا سیب هل
 عز یلعو دب نم لك دپعلا ) يدنا راردب | اعداو هوفن تقولوا ات

 هرمصم هن ةداع و ضرا نفعت عیطلاب مدقا ندنوب ( یعدب نم

 ندنا هلتسانم تفرو دما هرزوا ینیدلوا یراجو برجو یراط نوعاط
 ناکرزا رب نالک هاوبناتسا ندرمزا هدرانوکو هل فلوا یراس هرمزا

 مور کم دا بودنا رو نوغاط هدهار یاسنا یچد هدنسهنیفس |
 هنلحاس هطلغ هروب نم هننفس قرهلوا كاله انوعطم یچاقرب ندنسهفناط ||

 هدهد لوا راع هلا ابو رأت ید یچاقر هدقلارا لواو ر ارد تولک ۱

 هدهلواطاطو لغو ك و هطلغ نوقبج ندنک هللا یس هش كراخالم ||
 درط هدنرانکس شحاوف 9 هدنزاهناخ یرلب رهشمه هدنز هل مور

 رارقتسا كردار اععاو ےن مک ین راک دلبا رارف ندنوعاط هلفوخ دایهباو

 كن وا ماما هرزوا یتیدلوا هد هب رهظ یاواتف هدهسا راشلبا

 متاو عقو اذاو اهولخدنال ضراب زجرلاذه عفو ادا ) یکیدلنا حارخا

 نجراتش ضم و هسا ضم قلرش ٹن دح ( امم وع الو اف

 ۱ یرلک دنلک او هدرلح الم مورد هادا یولوا یر اط ى دەرال كو ا هللا ن ذاب

 ندنابصو ناوسنو لاحر هدرهسک ی راک دلتا طالتخاو ترواحو هدزرب

 كلالهالا عب رس نوعاطرب هاه و و "هداح تع تیارمس هدناننک ضعب

 هغلوا كالهو توف هدنقو تعابس روا رزکس راناوا نوعطم هلب رومظ |ا

 مور نالوا عا طالبتخا هل رلناو نانلو هدراوطوا هيلع ءا زایدلشاب

 یروا ودنک اضعب هدنرا_ ت وق موقو یه درس رکورانو ناسمراو

 ناکساو لقن هلناح یوخ هل رالامعو دالوا هن زهناخ یزاتسثا ضعهب و |

 1 رلک دا (
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 ناو هدن رلفرط ود موو را ادا ید هد هيلع هناا هدنرک دلتا |

 هن راناخ وشراحب نالواتمذ لها ع بەعردو ناکدارو ثداح نوعاط

 هعاضا هدنف رظ رگ شل چوآ قلخ هلعل وا یک هنسال اوحو لوماتسا

 نوزع جد هل تتصم نوعاط كردنا لا عجهو ایحنا هتافاو لابعو دالو ۱

 لوسر ترضح ید راصش رسا 9 قسم ` ناحصا راب دل شاب هعلوا ردکمو

 هللاطتح- هل راهارک باخ هدنزرورم یاننا ندماللسااهبلع اص موق

 رو سم هج وب ندرو دیم لع نورو درا مود شلوا لاله هلا

 راتخا تعال بم هژرب راذک هلا عدرس ی ی هن ه رکصن دراصعاو روهد

 تلزع هدر و هر ار را ظدا ناعما یرص هب روی

 e ۳1 ۳4۹ 5 قحا 9 رارف شف ۰ یل سس

 هدب رام محو هرات یا رادتبا هظفح و زارتحا سما هلهانکس تما ناجت

 لسرا زجر نوعاطلا ) مت هلب راتاو ر كنب راترضح دن ز نیا ةماسا

 رانلوا رادربخن ,ندنسابا نسب یب یش ثیدح ( . لیارنسا ینب نم ,ةقناطیلع

 عم ادا ( ع صم )هدف رش قراسشم ندملاراشم یوار هن و

 ( انماوجرح الف ام 4 ضراب عقو اذاو اهولخ دن الف ضوراب نوعاطلا

 عطف ندنالب و 90 افلکت نالوا ییهاح داشع رانا هنس صأا یی رد ثد دح

 ندش ماو تفلا باحا ققححلا ىلع رالی راسعاو عانا هلا راظتا

 كدحارب ندند با زا هلوقموا كردن ا تیاعر هسرتتو سرح هرزواهنا7

 تباصاو تارسنوعاط با دع ر دق هنس e هل ce انج طوح ج

 هوجول ا لکن ٥ نم ۱ طخ“ لوا A تا لب ظوفص



N ) PIZIK 

 ناف E صضعل تهذعو نادا نعط هکر دقوشنولوانیماو مش

 هنأمز مدروک ) هده سلا قدلوا نیکو هدرزآ هلا نارفایامقس قاقتو

 هلت ) مدلبا تلزع توش ند درج راجا # اتا هرزوا قاق قلخ

 لغو # دلو ود هلالانا لبق ( تاب ) كدناردنا نیکست ی رطاخ لالم

 ی
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 ت ۳

 | (۷!یفکف یرولاناسلنم 3 اعملوسزاو هللااجمام *# انمکد ق لوسرلا نا
 ضعب ربا ید كاعو هکر جھ ندامکح رک امتف رک اذهح ْ

 یراس نند ءا طقف بوعا قالستخا هدنشارمم اسا ه راس ضا ما

 هتفو ردق هنسزو هک اصوصخ ر درا لا نیب لاح تقرقح هل دق لا نذاب

 تلا«یکیدابا داب رو انفا تامفدلاب كنه اسهتلا "هدفاو یاو هک

 نوءاط نکا هدهالتسا یداناامدقم رظن عاطف ندران وب هد ها

 رانو و یزواو مرد ندا اهو هتاما ینسلاها قلارا قلارا ابوو ||
 تراظنو ظح تلعوب التسا ادعب هد دهع بر رتهداحاو كلام یک

 هدرلاروا یلهدنارومظ یک همالشا هل زاو مودعمو عطقنم ایلک هل بس

 ر دمول عم هقوقو بان را یکدلک هنس هحرد عطعنم ید قاع كه

 ندرمح دبع نافبلأت یناصوصخ قلعت هباطا رب دو ایکح یر لداودو

 یسنات دلجو لشعو مط هسلع “دارا اب یلوا دل نولوا راد همط

 د ج نالوا ریخت نالالاو قر هثسلوا یضورعم اتفاقا شنل
 : ردح ندا و هک دل تواوا زا رطسو رب رحم هدهدافاردق دهداز

 ۱ ر وئعمو مود ص چد هدنضارفاو بوج و هکلن و هدنزاوح كزارمسحاو

 ناخ د زاب نیا ناخ میلس ناطلس ناک یدو. ناځ دب زباب ناطلس

 نافرعو ۴ طرح یقئصم كلاس زد تاع لات هح وب ییرعو ترافق راتو

 a o ی" نو ن نا 2 نيش اد ناهاشدا ۳

 هتک هوس ندنرایز و a 0 ادا را که نواب ندب

۳3 E1 



) ۱۲۳ ( 

ae. Sb : 3ندهباهاش فرط یراترضح ناد ردو اخ  

 راد هصوصخ و هلا امقفو الع صعل هد هنوقو ماش هدنراتد وع هلټوعد

 ندیصعتو هجا هنسهسفن "هلاسر نالوا یسهدرک ف بلت هلرب هئحا م
 هلدح نلف للضر نمو یدتملاو مف هللاد نم ) ردصاک هنافصنمر طن یراع

 هد رادح! دا

 ( دعاش هجو رب یدنفا رهاط ین (

 ابر ینامدق دیلقت كندنفا رهاط یلیدنتسوک یرکسەدضاق لوطانا اشاس

 ) دوش ربتهم ادکه کن دام برا (ع )ندنعیدلوا اوربیب روط رسا هللا

 هبلاطاردق هامتنادح زاسما الب اردک قا دننام یتابز هللساضتقم

 تاکرح یثان ندنسالاب یازسسات ضد رعت ضعب ال ناش ناماشان ر ا

 كنلوالایداج هام اضدةالاسح هلغلوا اضرو نما قانم یانبکسو

 ةتفاضرمش نوهسالجا ادعاقت» هبهربت نالوا ینلهب را ینوک ی غو ایعرکب

 ۰ یدنْفا دشار هلاراشم هج اب فم نورمغک وش نو امه طخ نالوا رودص

 حش هداز ازریم ندبا هلقانم هلدتقو ےظعا ردص بولوا رو ؟ذم هدنخ رات

 .ماکحاروما كر وب رخ ءاضقو دورولادعد هنسافنم یدننام یدنفا دمت

 یارجا سفنلاب یلاهالانیب كر هنت | نیعتو بصن بثات ندنفرطیتسهمعرش

 نام مالسالاحش یب رودص فی رش ما نوچ“ ہلیا یلاع عرش ماکحا
 نونامه طخ هل رامروس تراشا یراترضحیدنفا یصولخر ع ماقم یدنفا

 ناشالاع نامرف نالوا رداصهملار اذمهبلعنر اشا هج “اضم نورمع انع
۳ 

 رودص ناتسد ربذ هلغلف تماقا رومأم ادعاقتم هدرو نی ءاضق هجوم

 یاعد موآدم قرهلوا نیما ندننابز ناسن ۴ کر رز رود نالوا قد رط

 نع قلا نسح مالسلاهسلع لاق ) رطدلوا نيا نادتع های داب

 هب تیلها ج # وجو تسج نام ج رد مدیدننء ( تبب ) موش قلط اّوسو
 #٭ وکت قلخ زا
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 هلو زع تمم راد هباکترا ضعب یدنقا ناق یلقوازوب یسیضاق رادکسا |
۱ 

 کف لر هدم ردق هام ید و هدنشب 0 كنىلوالاىداح ها

 شور دهدازه نالوا مرکم هلممجوت رادکسا ءاضفحدفا ندنو هلو ا

 | هلطبط یروکذم ءاضق نوک یسترا بوغوط نوک هیدنفا طصم

 نمر یابی و یلاوحا هحار ءافناو یدنلوا ریست هام ج: قوت تدم
 هداز ك زانر و یساچهرک دن كنسدنفا رهاط ییدنتسوک نانلوا ماعاو

 قطصرود كنم راترضح مالسالا حش ەکبدعسا دع ښا ورد ندنسردم

 داد نح هڪ دک یرللا نا ربادتم هنن رم ول لزعو بصن هوقو ا

 راس ا ودا شلو تشق هدنسهناخ كا ناص لواو

 هتعیدلوا لئام هتکر ح اجا بود وا هدنلاح ودنک یئان ندقلوا داععا

 هلا یعوم هللا نن ه رازاب رات ات ینوک ی خشب یعرکب كروب نم هام هنن ءان
 هتحابس هتفرط یرازابراتات ندابا ناغوط هدنشن هات ةعفد كب شی ورد |

 یدنلوا هراطاو لح ز

 ( ییالسالاعش لیدبت )
 لادتءا دح زواسح* یس كنراترض> یدنفا یسولخ رع مالسالا ج“

 ران رش سوسح لال خاو تدح د ازت امون امو هدنراتع بط هجت دلوا

 | نواه باکر سار هدساوالایداجب هدقدلوا لاصخ نوطالق

 یشاشواح دع نکا هرز وا تاالدو نوعد هکر رود تولک د اتم هرب

 4 هداتناو یدلبا لاصا ههلاراشم رخ تحارتساو لافتا هتل

  نوعد نده اهاش فرط یرات صح یدفا هللا د.ع ذنتسلا هداز یرد

 لصاو 4 یئاورسخ روفوع اتع ر وضخح هلن رلترمضح اشا ماقمع اق دعوا

 لصافا لعدم لئاما دوسک هلا یوتف نعلح شالا رب رکت هدنراقدلوا

 راب دلوا

 ِ ندمآ )
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 ) مع داقعنارمخاد یلاعردص یادت رادرهم ندما )

 یادختک نالوا لوا صرع هدنفرط شرکب هرزوا یکیدلبا زاذکی رکد
 یرلصخ رم هبسورو هلع تاود یرادرهم كن دنفا بلاغ ۳ دعا راد

 قر هلوا هلدابم یرلکست كنیفرط بواوارارقو هج یاربذپ یتالاکم
 هام هدننعف رابخا ینعیدلو رارقتسا ےل اصم هرزوا طو رش یناج یرکذ

 یسادرف هلکع | دورو هب هبلعرد ینوک یجنزومطیمرکب كنيلوالایداج
 هلاکم تروص بولوا دوتعمیساج تروشم واتسعج هدیماللسال ام باب

 یدلوا دودعمو نیم كب اک هباروش بابرا هلاسمو مص ۂلج طو رشو

 | هدتدنلوا رابخا ینجهنلوارادصا نو امه ةمانش دصت هرز وا لاونم لو او

 یراترضح نادراک ناطلس للصو شندبا هل وک ضعب شابسا لئام

 یم هرخا تم روع هنيا ندشفرط نعندو هرکد هظحالم ندنرافرط

 قود ماا دنچ یسالتخا دما ندنرلکدمهدا شد ردو هعلاطم ینعیدلوا

 وا ےک دننأم ندر و زس ناڃه مان نا وح تحار ناهد هلا شدعو

 نعد # ادعا نیقص همانا هسراب وسه هدمعح ( تس ) یدلوا شدناق

 ۶ مدنفا یغنوسناص وبا ج هک

 ) نوامش همان دصد تروص )

 | دوتعم هرزوا هدام قلا نوا هدشرکب هد قاود هسور هر هبلعتاود

 || ردنو امههمانش دصت نالب زاب هج بج وم كسع نانلق هلد ایم هد نع ها صم

 یرولاةفاک ر وما یامرف قمسش بانجو اش كلام دنوادخ ت رضج

 كنامنلایوذ مق نع هتفشح تلاعتو دادطالاٌهعصو نع هناد تس دقت

 رالاسمسوافصادسو یسهمناحخس "هرهاظتانعو هادم “هرهاب دارا

 یلعو هبلع نطصملادح نری: واوا ازجموب عیفش ادخ بیا بینا بلاک
 باوك او یتاکرلاةح نازجم "یراتسد كنم راترضح ااهلایزا هل

 یاسلوا ةلجو نیعجا ملع یلاسعت هّلاناوضر نردشار ءافلخو نی زک

 هل او ام تنج هسطحاورا تقفا رم ك هر سدقت یایفصاو ن رق تیاده
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 “لاق نکالاو E او یکامالاو نادل E 2 0 بل )
 سدقو هرونم هتدمو همرکم کم نالوا ما ُهماع هجوت بارحو ملاع "هل

 هک طعم لث داب نالوا كوللاةربسحو یک احو مداخ كکرابم فرش

 رصعلاةر دان رصمو ماذعنج ماشو كرانا ردهسور و هنرداو لوبناتسا

 مک و برعقارعو امملابلحو ناو ریقوهقرب و هشرفاو نات رعاملکو

 تیالوو هبردقلوذو رکبرابدو روز رهشو لصومو هقرو مدواسدو ءرصب و
 ساب ارطو سنوتو شسحو برغمو ناوو نامرقو هنداو ساوسو مو رضرا |
 ینحاوسو رازجو زکد هرقو زکدقاو هرومو دب رکو سودرو سرقو ماش |

 ایجو مالساراد دادب اصوصخو با مور كلایو یلوطاناراددو |

 ناتسجروکو هاو هنکارجو كرو مورو ناتسدروک |
 امو عقاو هدرابلاوطوا راد هراتات قالبا قاچ” تشدو نابطرابقو 1

 ی٥ راثد ت داعس راب رهشو مظعا هل ككرانات فناوط لابو یقانفص ٠

 ةعلقو هن سوب اموع هلافاضمو ناقاع وا هل عقاو هدنفارطا كلذكو |

 دالب و نوصحو عالق نالوا هدناو یتموکح برصو داهطاراد دارغلب |

 نوضحو عالق عقاو هدنراذارطاو نادفغب و قالفاو مالا قلدوبنرا

 مش تلدعم هاهاشداب كنادلب و عاش هجا ینعَتسم ندشصوتو فن رعتو ۱

 نافاطنانا ناقاطاو ناطلسلانا ناطلسلا ىلع تکوش هاشنمشو |

 دجسا ناطلسلانبا ناخ دادىع 0 ) 8 دوخ ناطللا ) |
 هلا با نر ناطلسلا عفر 2 متن طلس روشداعس روشام ناوئعو ءاح

 هل اناماخ رامظا تم راکن شن مقالخ غا رو روا درو نت 1

 ۳ ماظنلایرد مالک. یاعتنهرب مرحال ردزتسکش ااراو ن نونعم هلا

 نالوا ا وو ا قا تما تاذ هضرا قلا عا
 ع ا تنطلس فیطل اوا هبهوم تفالخ فرش رشت

 یظعت هللا ماسق هن رکشت یافنا هیقساضخقم اہاک منا مودن رکشاابو ||

 مهناهاش:مشدصاعمیاصقا یارجا یمزاول هللا قلخ یلعتمفشو هللا مال |

 ( بولوا )



( ۱۱۷( 

 تلادعو فاضنا رثا لاک ساو تبعر شداسآ لاصحاهکنوج نولوا
 هلع ءان ردشلوا مهناو مسخ "هدهع هتارو مهنارا دحات ا م ةمزال

 : راع#ا هل مرار هلا ید هرس هنس تنطاسو رارعسالایدنا هلع تلود كلذ

 ۱ اص مضع حسا ماعلا ءار ےک زات هب وساعلا ماظعلا ۶۱ مما

 دجل|لئالد بحاصراقولاو ةمشطالایذا بحاس هنارصتل|ةفناطل اریهاج

 || دراکلا هجا هجت عبات اکاو سور اماعو كنم راتالو هسور رابتعالاو

 هدننیب دادسلاو باوصلا لبس هلا ےملاو داشزاو ریاب هبقاوع هللا مخ

 هصضراوعو انسا ضع تافاصمو ها صم هطا ار نالوا دوقعممدفا ندنوب

 | لالتخا ندیا رومظ وریندندءرب بودا ماصفناو لالفنالوبق ءان

 : یمالادابع نما تالستاو یدا هامد كس لادحو كنح نالو ع هوقوو

 | كدالب و دابعوینوکسو عافدنا كناغوغو شروش هلذلوایدومو مزاتسم
 0 اددج هلسدلازاو عفد كلاتفو برح وبا هدننعح یتحارتساو شارا
 ۱ ند ن هاو رمس> فقانم تفص تناح كرك طب رو دفع كدالصو جم

 ا بونلوا دارم ندنفرط هبلاراشم یروطاریعاو ءاشدا هسور كرکو

 تلود هدنزص دوهو مس دینشل و توقصو ما سات نتلودلانبام

 | هرکاذم یتافاصمو هلاسم داومو هلاکم سلاح دقع هل راصخ رم اهملاراشم

 || هلا هلماک تصخ رندمهناهاشدا فرشلارهان قرط نوجا كما میظنتو

 مرک ار ادرسو میش هدوتسیظعاردص لعفلا نانلو ص ص لوا ص > س

 یلاهلاعیج عم مظاعالاو یلاعالااضعفا یاد تک لع تقادص
 ردا قلا كاللا ةءانع دن زع صتعأ ارا لا یف باوصلا یآراوذ مخافلاو
 ییوطاتااقتاس ناثلوا بصن ینا صخ مو هولعماد بلاع دعس دج كسلا

 لضفا نیما ءال اعا یسیضاق موب اه یو درا الاحو یرکسعیضاق
 هشدلا تالکشلافاشک نيقلاو لضفلا ع وش نیعروتاا ءالضلا
 قئافدلازومر حابصم قباقطا زونکم اتم هنقلا نالضع)!لالح



CEK 

 ملس ےھاربا انالوم هداز یتفم یلعالا تاللا فطاوع فونصب فوفحلا

 مالعم هاکرد الا نانا نیمعت تلا ص> سو اتو لام هلل اما دا

 صتخا مر اکلاو دءاحلا مداح مراک او دجامالا را۱ یتاک یراب رهکی

 طخ هن رادب هقشب هقشپ كنهدجش ماد .دیتطادبع عادلا تاللاةءاسنع دب زم

 یصاخ راشنسم نالوا لوا صخ رم تالذک ندنفرط هلا راشم روطاریما

 كنیهادنمش ینافکلاله بواوایرلاوق كنهریثک ق رطو ینالماش الاحو
 ءاررک ةرع هما ةا رعالاةودق نالوا لئات هنناشن العا بتر |ا

 ركاسع هصحلا لا ءارعا ةودقو یکسالاتنا اردنا هب وسعلا ةقاطلا

 قرطو یطباض شاب هب رکسع ناطباضو یلارنچ تنانتؤل كن روطارپما ||
 روطاربما هح “أا هلل ا ءارما ةودقو فتا يص هدناژ یرلاوق هدیدسع

 تعح نوطوف فزوز یربلاوق قرط صعب و یر اتتدمتم تب كملاراشم

 زویکیآ كيب كن هيلا لضفا ابمحاص ىلع هبوب ترجمه طناب ممقاوع ||
 دالم عقاو هدننوک یحدن نوا كنسلوالایداج یسهتس ید ربا 1

 نیفرط رکذلافلاس هدنسهبصق شرکب نالوا هلاکم لع هدننوک کا

 اک تصخر نالب رب و هزودنک و او رلبم هل رارب رب یراصخم أ

 یضارت بولا هرک اذنم تاعفدلاب ییهخاصم داوم هرز وا یساضتقم ||

 لب راع ا عظنتو سسأتو طب رو دقع هنرزوا هدام لا نوا هلا نیفرط

 همان درع یرلکدلا هژداممو رب مه یواح ین هدام قلا نوا ینا یرکذ

 روج ردم ملا یظانم میظان ماعلا ماطن سقم ریه مرکار وتسد یراکبم

 د ثم لابقالاو ةلودل ناش دمع بئاصلیآزاب مان الا ماهم مت قاثلا ركفلا

 بنا ره بت رم ىم »لا ةنطلسلا سومان لكم لالحالاو ةداعسلا ناکرا
 مظعا رب زو لعفلاب یلعالاتالل فطاوع فونصب فوفحا یریکلاةفالخ ||

 ( دیتا )

 سكس -

 فعاضو هل الحا ییاعت هللامادا اشا دجا مرکا رادرسو قلطم لکوو ۱

۳.۳ ۲ N NET IEA YI 



 37 نا تصخرو هقلطم 27 هلامقاو ه راد دس الا

 هیسور رک اسع هدرکرسو یلارنج شاب یرکسع هدایب كنتلود هسورو

 ةدع هی )۱! سا راذشفا نالوا یریلاوق ناسو یرلکلریلاوق هاب و
 هبقاوع هللا نخ فو زوطوق لشم فا وخ هتنوف هیوسملا ةقنا طلا

 هرزوا یسهمزال یسهلعاک هماننصخر نالوا هدند ندنفرط قلود ریطخاب

 موتخ هل رار هد ه لو "و ربتعم هلر قیدصت یداوم روطسم هدکس ٤و لوبق

 كایفرط هلب ات | هلداسبم هلب راد, یراصخ رم نیفرط ین هما تقیدصت
 یظعاردص یی هلاسو هطاصهداوء نالوا طو رشمو روطسم هدنرتکسف

 تلود ةع دیه "هدعاوو تتلطاتم نرد بآد هللا راشم مرکا رادرسو

 هاك تا صش و ضرع ه«هناهاشداب هاکراب تالف هاکرد هرزوا مهلع

 | دسهع هرزوا هموق رح داوم نوجا تلمو ال یار تحارو تسهافر

 ید ندزعوبامه فرط جرم وتس حالصو ملص نالوا دمو

 یارفطو خوم هلع ورق وش نواه طخ بوایتوطربستءهو لوبقم
 زغورفعداعس نواه ةمانادع فرم هلا نارا نا مج یارغ

 لوبقم حالصو ملص داوم ظفلب ظفل نیکلک مزال یسلوارودص ٌهابفرش
 نانلوارکذ نویخسنلواتنایصو تاعر هدنرب وارب بولوا زم وامه لوق

 حرشو نام و رکد هدم وامه همان دمع ومشا ہللا ینیع هکر دز هدام

 رونلف ناسعو

 کا یکلوا

 نافاشهو تاداعم ولردره نالو دادتما اذه اهو یا هدننیب نیتلود

 ناثع لآ ءاشنهش كرك بوناوا عفرو عهد ارحم و ارب هللا هماندهع وبشا
 یرافالخا و تخ هرو و هدنراش یهاشداب ویروطاربع ار هبسور هل اب ك رکو

 رب زو هلوا ررقم تافاصمو یتسودو ملص دبالایلا هدنزهناسیم یراتاودو
 یاسا كخ هلن هلوا بجو« یت وک نامصاخ هدنزهناس ندناح ناتسد
 نب زهصوصحم نریصل و تفد نیت دهام نیا نیتاود نوجا ۳



 4 7۳ ال ^E a ناثلوا دېم هلا همان صو شاو راق

 تکرحو عضو ع ورپ فلاخ هبهروکذ م هدهاعم ندنیفرط هلل وب ندنوب
 رهلبا راکفا یرص هی ادم هرزوا كماعا رودص هس العواربس

 ) کا (

 دس اتو دید هرزوا نوفص لاک هدد نیت دهام ن نيود

 ربذ ماس2- وشا ندنساناعرو هعبت كنفرط هجساضءقم نالاوم نانلق

 هراس ماض م كرکو هب رکسع تاکرح كرك هدنلالخ هب راح نالوا

 اموع كرلنا لوب شعا هل خاد« االخهتکلعو هتاود فرط هل رات مج
 بونلواهلما ع هدنرابتحم ها اسم ابسلو هماعم هلا و وفع هنس هلچع

 تامعو ر>حزو تاطخ هدرفرب چ ندهلوموا هداك ىس ەقناس عاضوا

 تععرو دود بنادر عدد یسا رب ره كز هتسک نابیلافلاس نوش وا

 مدقم ند ول قرهلوا ی هو تم تینا و و عام راهم هدکدلنا

 هلوا لاو فرصت هلد-ارو نما هنک الماو لاوءا یتیدلوا كلا

 ) هدام یعجوا (

 دم و دفع هد هم والعم ځراوت هدا قتلود هسور ها هام هلص تلود

 تادنسو دوقعو همانطورشو هما دمع نالوا ی نوا هک و طد رو

 هما دّمع وشا كرکو هلت مح هقناس دومع تقوا 29 كرك ندهصوصخ

 قیدصت ةلجح یسادعام قرهلاق انثتسم داوم ندا رعت یسک هللا

 هلا یو دحج لاک للخ الب ندهد نیتمضق نشود توتلوا

 ز هبلبا هباقو
 ( هدام یجدرد (

 كنم رهن تورب هدنطرمش یکلوا كنیدنس ممصساسا نالوا دقعنم هععدقم

 ندناو ردد هلدحم یتیدلوا بصنم هنوط رهن ندنلوخد هنادمب تکلم

 یلصافدح كنود ردق هر هلن زاغو یلک یسراس ل اا ا

 ارام هدنه اک ثار ا لم 0 فرداوا oR طر از تواو

00 
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) ۱۴۷ ( 

 هن راسی لحاسق>هلاق هدنفرص د یاودهیسور كن هنوط رې ر دق هن زاغو یلک
 | كنود رمطا كج وک نالوا نوکبمیغرفسلالیق بولوا ت
 ناماکعسا هدرلهطا وبشا هل و ندنو و قرهغلوا فرصتو طض ندوب

 یهامدصو بط> عطف طعفو هل غار هملاخ ةملاح قره ثادحا هشاو

 لعام “او هلوا اح یرادشدما كنساناعر نیفرط نوجا تص والثم
 لحاس هنوط ناناوا رکذ ید ككزهطا لوس ناک هدنهاکش یلکو
 تعاسررب ك ) هطا لوا هل ارابتعا ندنرابناح نالوا تب زف هن راس

 | زەب رق نالوا دوجوم رفسلالبقو قفلوا عضو تمالع هنب رال هفابیسم

 حرصم و و هلاق نوکسم ربغ یلاخ كلذک هر زوا قلوا جراخ یلک یکساو
 هدوحوم عالق ییخارا ناک هدنساش لوص كو رب رھ ءا هنعد دل و |

 كرت هتتلود هسور هبلعتاود هلبقح اولو نک اسم هلجو ارقو تایصقو
 نالوا كرتشمو هلوا زجاح نیو دلانیب یطسو كو رب رهن هلک | تغارفو

 یکی کلوا ییافس رام كندتلود هدنروص هنوطو یزاغوب یلک نابیلارام

 زاغو یسهب رد نافس كنتلود هبسور قحا بود راذگو تشک
7 
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 زدنا دشدءا ردق هلع ينيدلوا بصنم ه هنوط كم رهن تو ربندروکذم

 ( هدام یعشب (

 ا ی واعدا عا رب رهن رک دمودالاز ےک
 لاح یرادناو تال دمو قالفا هرق ها قالفا تکلعو یسطارا

 ارقو تایصقو یرارهش اعم هلا رآه علق نالوا هدننورد هرزوا تّهو

 هدهدامیجشدرد هدالابو قحاول عیجدوجوم هدروکذم كلاعو ینک اسمو
 میلساو در ه هبناشع هلع تلود ین رهطا هنوط ادعام ندرلناوا اسم

 یش كندنس ساسا ناسیلافلاس ید ندنفرط هبلع تلو دو هبلیا
 قالقا نیکد هن رات ه را یادتبا هلمجو ینددلوار رج هدنطرش

 بوتلوا اتا هع رم نادنسو قیاوء نالوا دّقعرباد هننازابتءا نادعب و

 تاسساح هل محو یتیدلوا نیس ہد نط رش یحدرد بز ۳ E شان



 ) زدن (

 هسلع تاو د رک ر دل یس هملاطم مدع كنفلاکت هب 10۳ ماکنهو همسع

 راکرد هدعاسم هنفیلاکت هب ود هروک هتسضارا يکيدعت كنادغب ندئفرط

 یتیفاعم هنس یا كنسلاها نیتکلع ندنح رات همانقدصت "هلدایمهللوا
 تدم هل هام ترد دلرلندا دارم لنت هرخارابد ندهموق رم ییاهاو

 هناق ارجا هلع ی د یرلهدام

 ) هدام یا (

 | هرزوا ینیدلوا ح مهم هدنسهدام یعجوا افا دد فلاش

 دودح نالوا کو راو هدنتع ی وطانا ادعام ند دو دح تورب رهن

 ومشا یتلود هبسور هلغهوا اشنا اما هلمحو ینددلوا یعدق رفسلالبقو

 یاش و عالق نالوا هدد النسا برطاسخ هدنلخاد هع دق دودح

 هیصفو رشو در هن هللعتلود هلعتهو لاح یراق دنل و یدعكلذکی د

 هبا لسد یتقحاوا هل هل. بک او و

 ) ا (
 E د2 ندنسهنکس تلاع ناتنلوا تعارف و كرت هتلود هسور

 ته تاسف تلود رو زانا هسا راو مالش لهآ نانو هدفرطلوا
 ند 0 و شلاقهدهروک ذم كلامهدنساننا رفس بولواندنساناعر یکلام

 بودا لقن ههءاعتاود "یضارا هل رللاوماو لامعولها رالوا رکشهاوخ |

 هدروک دن صو عخو زهلوا نکاس هدهلعتاود تموکح رب ز ماودلایلع |

 كر کا هه ندنکحهشا نوکت مانو 0 هرذ دین زاو :

 يفرط مولا ندنسلاها تالاغ كورتم هنتلود هسور ك E كرەلوقموا

 یی لک الماو لاوءا یراقدلواكلام هذ هروک نم كلام كرانلواهد هبلع تاود

 لفن ههنا تالام ین اما هلرب تخورف هن رلک دلبد یاب یاوخوا

 | دمع ها صم وبثا هدننعف یزروکذم روما عظنت هلغلوا نوذام هکعا
 || هامزکس نوا اراشعا ندا رات یسهادابم یرهمانیدصت كننسهمان

 هبیسور ندنسلاوح یاجو جو هیت کمر قرد اطعا ا

EN 



CY) 

 تانک هب نار ید یزرانات ناصیدب ھم نانا ی انکتفرط
 لقن كرترات نانلوا رک د قحا بولوا راج یرام لا تعجر هب همنا كلام
 ندنفرط هلع تاود كفراصم شاب هلوا عقاو هدنصوصخ یران اکساو

 ندبران ادسرخ هلن افلاب و هلو طورش«یدمعل یماش او اطعاهتلو د هسور

 شیوا ندک الما باص ا هدکلا/نانلوا تغارفو ككرت هنتلودهسور رک

 هذهةلاحا قرهلوا شا دلوت هدهروکذ م كلام یرنودنک ل صالا كركو

 هب هر وکذم کو رم فلل ا رانا لوا رکشهاوخ ۳ ها غك كلام

 صوص+ یتد هبدلوقموب و رن هل هدبا نطوتو لقن هلب رللاوماو لایعو لجا
 راس یرافدلوا كلام هدهیناشع كلام بویلوا عناوم ثاربا هدروکذ م

 ی رهمانق صد تم همای دمع هطاصم وشا كلذک نم رهعونتم كالما

 یک الما لوا هن هدنفرظ تلهم هامزکسنوا هلا راشعا ندنخم رات ی سهلد ابم
 هلن کلا همس و ر تاود یینابا بودا تخورف ار ا هلع كلو

 هل ر و تص خر

 ( هداب یجنزکس (

 برم هرزوا ينيدنلوارب رحم ۵ لر رش ىج درد كن دنسساسا رکدلارام

 راذک ه زج كن همناعع هيلع تاو د هلمحه یتیدلوا ورندمدقنام قلم

 هل اسم و تدفش هملع تلود ریس یاضتعمر هد راقح بولوا یسادامر

 قفلوا دیک یراذیمأت مشرص هجورب ءا هنسهلخادم كنهروکذ م تلم

 قهامنلوا هذخاّوم هوحولا نم ا مجو ین رهشاس لاصفا هلک روک ب سانم

 هلع تلود یتروص هلءاعم هلا صو وفع امسم امس هډنرا قمح هرزوا

 کس كنهروک ذم تلم ورئدع دقو هنلو | هدعاسمهب هر وک ذم تلم ن دنفرط

 شلوا ثادحا هب را ڪلا بس نکل تولوا دووم هدضارا ینیدلوا

 ورن دهوا قر هنلوا ااو مده هءاوا موزا هل و ندو تاماکجسانالوا

 بوط ها رادو« کج راسو را هعنلب و عال چا نالوا دوج وم
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  ۱تالغد كن هملعتلود لوالاک هلن رر باس تاو داو هب رفس مزاولو تام “و

 ءان هنعح هنلوا نیبعت راوی سم هرزواهحو یکدلید هژر لاخ دا هنف صل و

 هدنماع تلم ترصقاتم هتسعر قوقح ندنرافرطیرکسع لو نوت بم وشا

 هتفشو افق ر هبلع تاود نوجا قعالو ع ودو یدعاو رجز هلوجورپ تاتو نا ی از
 ضع! ڭكىةىلع تلود كرکو شب راتلاعساو نما تایسا نالوا مزال هدناب و

 یراقدلوا لئان كنساب اعر نالوا هددرباس عقاومو هددیفس رحم رازج

 راد همان هلع هنافقش راتاو ا ج د هب هر وک ذم ا والثم دناوق

 ندنرافرط ودنک كتب زهللخاد روءا اسابق هرانا هلرب هفعاسم هن رالوا

 ندنزودنک صصخحا |یدل ع وطقم هج و زب كن زوکربوو یسهرادا

 قجهل وا ندهلع تاو د فرط كنهروکذم تلم والثم یلسو ضبق

 هلا ےظنت هلا ام برص هماعتو د یب رلاعدتسا

 ( هدام یجنزوقط

 یارتسانالو کد تاقا ل رک هد وج وم لا نود

 نسح هد هلع تلود رل هسا ند هنرو ال یخدقره راریسا رباسو تر

 نسح در . هدنتاو د هبسو رو ران امنسرخ ندا لوبق یالسا ند هل رات دارا

 نهم دع ونشا یس هلج |دعأم نوزانام سم ندا ا هل دارا

 ناجا ید نم یوزج قرهلوا لدن هدنشع یسهلدابم یراهمانشدصت

 واو زاهنلوا جاست هر هسلخم یرابس ناه ضوع الب نازسکعا

 هلا تهجر نالوا لع یرومظ هرکص ندنحم رات یماضما كن هماندمع

 ییساناعر هشنور كج هلس هنو هد هلع تلو ا ب وار و را دق

 یناتسد رب ز اهنج كن هملع تلو دو هنلق ارجا تالذکه روک,ذم هدام هدنتح

 قاود هبسور جد هتسا رحا كنهروک ذم تدل اعد اعطا هدنرافح

 دنن ارا "هرادا ندنرافرط نیندهاسعم نیتمضت ناتاو د هاکع | دمعت

 هاعدا ق دوو هتسافتسا ندر ۳ نوتلف اا ر غلام نالوا یو رصم

 هنب زاروەأ ھ نیفرطقح هنل و هد د ولبح نا دفا ا تم>اللص ۳

 فسا



) ۱۲۵ ) 

 ینیراهار مزاول ردق هنرال-ثو ملسو هژدابم هارب مازعا هموت رح یارسا

 هیلبا تب ور هدنکلام ودنک یرب ره ندنبتاود ید

 ( هدام یعتوا )
 نانا ییوعت ااو د كنس واب نفط هان مرا شنا

 ترشابم هرزوا قحهرکصن ددم ءوشا بور اهدنامس! یزاوعدو طاصم

 یراجالا هدنیفرط عن رک كنساداعر نیبناحو هلوا ماتخ یار ذب هلرب
 هنلق ادا اماعو اعد رس ید یراتابولطم نالوا هد بم كرکو

 ( هدام یعثرب نوا )
 هرکصندنسهلدابم یراههاناةتد ےت نیتدضق نیفرط هل د اقعنا هدهاعم ویشا

 ندنرگاسع ودنک ارحمو ار كن هملع تلود كالا یلود هسور

 قحا بول وا راکرد یکحهدنا نرشاس هنس هم ندنساغود هاو

 ندنعبدلو اند ههزال ق هبطت هرهقاسم هللا لاح تقو یاضتقم یصوصخ و

 هلا راسعا ندنح رات همان دصد دل دام ن دهاعد نی ناخ

 ۱ نوجا هام هل هد رطنادعا و قالقا كل کو هنتع“ىلوطانا كرك شا چ وا

 هلرب ع ورش ندننوک همان ةدصت هلداس هل راغ | نیدعت قرهلوا رخآ لمم

 اکو ىلا مور رک هنر تلود هرب رکا سعر دق هنلولح روک دم تو

 ناثلوا در هر هاشم ةع تاود مج ھ هدهاعم وا هدیزلوس یلوطانا

 اعج هلا یسان و د هجا تالذکو رلهدیا هملخم الماکو اما یکلامم هاب

 تاودو رها ج ورخ ندنزوص ها۶ هلع تلود یراهنشس كنج

 هب ود یس همان دمع هحاصم ومشا ندنفرطیلود هیسور هر همناشک هيلع

 هبتسور رک اسع نیکد هب هبل تادد ماتخ هدعالقو ی اع ناشلوا در

 هس وز هرزوا لاو ینددنلو هده ةلاطا لاوحاو روما قسسش هک دنلوب

 تلود ردق هن راجارخا الک كنهروک ن رک اسعبولاق هدنسهرادا لود

 كن هود رم کام قزم وا هل خادم اعطق ندنفرط هاو هلع

 هر هم ندم رحا کر لاصحا ى واس مزاواو ا ام



 تی و تس رک ۳

([ ۱۳۸ ) 

 هنلوا لع 4 مح و ینددلوا یراح نالا نکد

 ) هدام یعنکیا نوا (

 سلب ارطو سلولو ربازح روطسم مدل اند ید كنس همان دمع شا

 یتراسخ هنن راجتو ااعر اود ور كنب راناسروف یراغاحوا برغ

 یاو د هبسور مقم هد هناتدارباد هنطورمش تراجم نانلوا اقنا كلرکو هنماظن

 یراصوصخ شلوا تاکشو ثح ثعا ندنفرط یراذگتلصءاب یسعلیا
 یهاضتدم یارحا هدقدنلوا م ده رب رقت دومع بح ومر قرهلوا لماش

 مزاواو قر ەلد ماعما ید نده-لع تلود فرط  همعرم طو ریڈ

سشک و ت ور ماتح هجو ر قرەنوا هاتف هدننادمتنو تادیک ات !
 هنت

 هج“ | تتم یطنارش تراج ید ندندرط قلود هبسورو هنلوا نه

 هناو شا هاشم شات ام ه لنفح هبلع تلود یاباعرو هعس

 ( هدام جوا نوا )
 هللا نامناربا كن هينا هلع تلود هرکصندنداقعنا كنهدهاعم ورشا
 نالوا هدنشد قلود هیسور هل اییلود ناربا ییم هنس همم السا ةعماح تج

 هدنرانب هلا نی فرط "یضارت كن رهناصمو یاهدنا کالادج و كنج

 فرص هلج "یعاسم هد اب ول ندتفرط ها هلع ثاود هدننعص قو

 رولوا هداد اضر هسور تاود هنسلوا

 ( مدام یچدرد نفا

 تادا عهد ندنفرط هدنیبقع یدیتو اضما كن هدهاصم وبشا
 هرابطا تام ماو ةلاجک هرک اسع ناک هدرک سم ارح و ارب هدننعص

 عقاو ربغ تاداعم زا هژوا رومظ "هدز رس هکسندابضفا راتو هیلو

 كلذک كرهع | ریمل باحجا اعطق هنطو رش هدهاعم وشا قرهلوا مرگ

 ع وقو یضارا ط صو السا ندنسعنقره كنت دهاعم نیتمخ نیلود

۰ 

 ( نوا )



(AY) 

 ( هدار یعشب نوا )

 ثنرمضح اضمالادعلا را ر قیاس ینس همان دمع هخاصم ونشا

 صخ رم الو هماع تلود مظعا ردص
 دتا ندفرط "هنتسوز تلواوا

 هدنوک نوا ندنخم رات اضم هلراتفرعم یراصخ رم نیباح هن بونلوا

 هنلق ارحا هلدابم ما هوا ید هسا نکمو

 ) هدام یا نوا (
 یرولناربعا هتسورو ناک لآ اتمشى ناما هد وم اا وسا ۱

 واز هل رلاضماو طخ ودنک داتهمرب ندنفرط یهاشداب و ۱

 هههنرد ندنک رات همان دمعدعع یزاهمانقتدضت نوتلو ادسأتو قددصت

 هدلع نالواربذ ماظن هدهاعم ونشا هوا ید هسا نکعو هدنالم 7

 هنلوا هلد ایم هلن راتذرعه یراصخ مع نیفرط

 ) ها (
 هدهاعع یواه ییهدام قلا نوا ناننلوا رکذ مالعلا تاللا هللاق فوت

 هدام هلمات ماعها نیفرط هدهرو کم هم تدم كراهمانش دصاو

 هعبحوم نورمعک وش نواه ةنانصخر نالوا هدرمد نوچ ااو
 بونلق ضماو ےخ هللا زع زاضماو رهصو الدا بتک هلاتسم دنس ویشا
 هل دام هب دنس موتو یضع تاممملایمو» یرلصخ یلود ههسور

 داوم وشا یدعا نیعلوا ر وطسم هدر وک دم كس ود یدنلوا اطعا

 یالخاو هلاراشم یروطاریع اهسور هکمادام تالاوه طنا شو نافاضمو

 تنامصو ت اح ندالخ قر طن یطب اورو طباوصو ریتعمو یع رم ندنرافرط

 تاع“ یاعم تاذ ید ندم ناه فرط هلواررةمو ےک قر هنلوا

 ینیدلوا ناا نشو راوازس همهناکولم باصتتکوش بالجو مهناهاش

 فرشلارهاب قرط تافاصم دودو طورش هکرونلوا دمعت هل مجو
 یارزوو ماقا یالکوو ندزرناصتا نداعس قالخاو ندعاهاش

 ترصن رکاسع اموعو ناطباضو | ماو مارک نارتمرمو ماطظع



 و

 صحت هدر ا

 ندنراف رط زهادخو فناوط نال OEE دومع ها و ناو ۳

 مس هرع ف ا هما تکرح عضو هنفالخ درفرب بونلوا تباعر

 فلاو نيتآمو نیرشعو عبس ةنسل رخالایداجس

 ( لوبناتسا یحاف بصنو نو یلوطانا ردص لبدبت )

 دج هداز جش یرادراو الگ رودص جش نالوا یرکسیضاق یلوطانا
 یاع مدا د اتحد هلعلوا ا متا دح دسر یراهفورعم ندد كن دنفا

 داب زدرشو لاس كدنا علاط داعسنساو داز ردام لابقاو دافتسم هرزوا دارن

 یدنفایک.نالوا یاب هو زعررکم هلعسهبان یلوطانا هګدقا ندنو قرهلوا

 8 قردلوا دناونلاموصعم رودصلانیب ىدا مصاع یطصم هداز

 رع ندنرلفدلوا دادعتسا دن امم قد رطلابسح هدننتسم لئاضف دئسم

 e یدناوا هج وت هلا راشم یوطانا ردص هدرخالایداج

 تبا یتیدملو و ور دناوا یاسر دعیدنفادشار دج هداز یا ج یس اق أ

 هب هعصاسختو جازتما مدع هل ارکو ناصعشمو اضق هوجو .دتدخو

 یتکرح هلا ارتجا هنعطو عضو نوریب هدرپ هبارزوو ا راسکو التبم

 نواه طخ نالوا رودص هداف رم ءان هنعیدلوا اطر قالخو اخرا

 ۱ ی ا يدا زال هجا قم هناهاش نیر ةو
 A رتصخ مالالا یی رودص ف رش مما هدنناب یسلوا

 عیاقو قباسو یدناواالجا هدروک ذم لح هدارخالایداج ل ئاوا هل رامروس

 هدش رش عرش روداو یہلوخدم ہلا باکترا كن دنفا مهار | چوکی ناک

 یشانندهقشد هدام هقشپ رب هد هسا مانا دزنابز ققدو ماتا مدع

 ین هب هس وغام بید الال جال یخ دوب هلمالسالا جش “یب وتکم لاسمقنا
 هام لئاوا هن هل رودص ف رش مما هبلع تراش ااب هدخاب قفلوا بب رمتو

 یدنلوا بذعت هلا نن هفرطاوا هدموق رم

 ۱ ( دارم ناطاس هدازمشو دنزیا ناطلس هدازمش لامتنا )

 ۱ اب مدت هدا ا مرا ن فد نما ل رخ ایداجب هام



 | روم نوڪر ناستط وریت د لدا مودق هرهد هی زابرازاب زونه دی زباب
 نارب هداعمهناشآ هلا ناعص ما تلعنانح ۳ لعاب لوا نا

 رکع هراب ےک دعا ضرع ( هعطق ) بواوا نازحا سفقنسو £ سان هةوا

 كرب بوک هن للب # یدلاق یهراچ مکیدغ | هلد در دأب 6 یدلأخ یمهراب

 ناسل ینو ) یدلاق یبهراخ هن هسخو نہ ےلدا فک م یدلا نطو

 ا تام هدارمش ینوکه عج یجدرد كمجر هاو راب دلوا ناوک هلا لاح

 هلعلوا داعم ماع رباط ها هرو نم تلع هن یرلک د د هلاو> ی د دارم ناطاس

 هو دیآرب هودناو دارو بارخ یدابع بولق داد نم ررکم ردک و ابتاعم

 ءاضرااماللسلا هيلع لاق ( الوعف» هللا معا ناکو ) یدلبا دا مما قیلخرهو

 3۶ وک ی دوسام نتفرو ندما زا (هععار ) هللا ءالب ىلع رصلاو هل ءاتضش

 زوسدم # ناک دا ندنچ ناح حر ر زا ۷ وکی دوام رعد وجو راترد

 دل وک یدود دوتبم كاغود

 ( ةاضق باوا یاد ین )
 ندناضو فارس | یداماد كموحر یدنفا فصاو قمسا سد و ۲ جرات

 راترضحیدنفایصولخر ۴ یل اس مالسالامحشو و یدندا أ دمس
 ۰ نوردنا كن

 اص ندفارشا كلذک نالوا یسادنتکوق هناضق ن جت نکدا یساغا

 هباضق قب رط یازسان ضمب رزکب هراودنک كناراک عمط نامان یدنفا
 هرا د ود رم یت دكیاوت هد هسا قلاطمهنمومقم قحساام هلع یرزازاو روح

 هیصمهرب ره ندنءددلوا راکرد یرات رومع نود وصخ تباس لیصح

 یاو تشیکول هر هانا كردنا م خب هحول رکر دق هتنعم 4بهام

 هتراهرادا دن لک نزول والا ریو مع رک 2 بج وم یاناعرو ارتف هد هضداو

 صع! نرد ییراقلەبرارودصو یاوهو ییس ردم تشدعم نالوا دہقم

 هلا تانا ینا رافرط یوتف تان ندو فسم راو اکا ی
 ادعام ندنرلکدتا اشج و ردغ نوک انوک هاو السا هج هدروآ

 ینارسات هلماعم و ج د هراضعب ندیمالسالا مت شالعت» او دم



 2م و

( ۱۳۰ 

 ات اب هر م رز NE ۱ رجا اب ایت

 ی هن وبس ادبس لاع ن رد

 a 3 دآوا یز | دن ود 6 هب یلاومو باولو هاصضف نیم وا ب رغلو

 Ee بشل : Ds ا باش دو ) تس ) رابدلوا یلوتسم ربع

 3 بعا قل اسدلایبع ضد رانا

 ت و رک د اح هک ) یکولقو کت دعتسا مادعا یار نامرف رودص ۰

 هدلاوذواو یلعیحودقیسهدو و كحهلس و كني دعسا ییاسعا ی وکر ازا

 قاسکی هلب رب ر و قایسمه و ریندندمرپ اورپ یب نانیعت»-ضعب رتاسنالوا

| 

 هناضصا مدع ابا! یب هلع رحاوا نالوا راد هزودنک ق رەلوا قاشتا

 هلا | ا تلا تسح ز هلومم و ه دع.سا رودو ند رک دلنا اریحا

 ضاع ا هرانا هدننعض هلءاک "هرهاق ترسم راسظع او شیت هراز

 ابا یالج نانلوا رکذ یشانندقلوا ش لق هلماسعم هلا فطلتو |
 یرادتدا هن اک» راب رش تنطلسمابا هلا ) ادع موہ! عمنا ( كاردا مدعی د

 تاعفدلا و رارصا هدنزدومعم روط نالا للا كردنا راعش یک راس اقوا

 هکاسمو تفاحر هتل خم یراقدلوا ر ومأم هرز وا ییددنلوا راعشا

 | ارایتهسا ین رثزکسعو عاباو همدخ هنواش یودرا اصوصخو راهظا

 ۱ دأردا راکتسا راسمظا هدنراب داو ) اننصعو نیس ) هک دلواتع نهر ومأم

 AE مو هل و دو د ندنرلک دعا رانو كاا هلس رفنرب 1

 | ( ةتخب هان ذخا اوتوااع اوحرفاذا ییح ) بولوا راکشایک نوک ی راتنابخو

Ge Ey < ETT COE 

 یهانتفالخ بضغ ع وقو هدنراقح ر هلوقموا هج ساضتقم یسهع رک تبآ
 ةنوه ر ر ومالا ) یمارحا قجما بولوا لاو كش نیب یهلارهق هلسهلسو

 به رفس هلباغ عاهدنا هلبا هنهاش نام یار هرزوا یساداوم ( ا-عناقوا

 | رکرارق رهحاصم هنهةلاطا یدشلروخ قیوعتو لامما هلرب قلعت

 نا سرد ییفلخاد روما مظنت نازادعب هلفلوا ر ذب تاغ هسنجا لاغشاو |ا

 نت



  O O OETA STE ۳ی  NAی  At NAT APT 7 ۹ Oنا رک  ۹ PEیع # * 0
 ی دو و و ۱۷ ۳9

۱ ۳4 9 ٤ A: * ab ب 
€ ۹ WA CE 0 ي حب 

( ۱۳۱ 

 | نابعا یدعت "یداباو ناغط بابرا بلغت تسدیهیناقاخ كلامهنکسو |
 | رزو ىلا نوجاتح واما نآ معا ) یتالاباو هب ولا روماو عفت ندناشذ فاوط |ا

 یالکو هلا عل رفت هج افا "هلعاو ( حالس یا جاع سانلا محو

 تان هنصوص> حل زوو شرابس هرزوا هحو یعدق هب ارزو نالوا تف

 ین وکر ازاب دتا هلغلوا نابسج نامز هترشاسیم هجوم هناهاش هغ دق

 هلضوخ یهاشدان بضغ هل.ءارج نامرف رما لاما مدع بولوا ینا عا

 پوط زارب ندررب ضعب نوچا نانیمطا لیصح اب وک ندنغیدلوا ناز رز
 ان تاماکع“| یک راقدنخو زهلق هرللح یتبدلواو ارتشاو ذخا تالو
 كکبدعسا ینابعا یی وکر ازا مود مم ندا ارتجا هن ایفطو درفت نالعا هلبا

 لئاوا هجوم نورفع امم نوابه طخ هنمادعاو لت كنسلع ىج و قو

 یلا هجوقو رودص ناب رج اضف نامرف هعش همشب هل رات بجر هام

 ۲ هلعج هتتیعم یتالو نالوا هدیلاوطوا اشاب زب زع ریز و قرصت» یعا جس

 || كنيلع یجولق یسهدوب و كج هل نکل بونلق رومأمهتکرح هد ررزوا

 | امو رفتحالو (تبب ) ندنفیداوا دب زا هل:مجرهندموق رع یبعجو توق
 كنا هجن اغتْبم # رعلا فركب دق ضرالا لطف ارقح # نك ناو اودع

 | قرەنلواافخاو منک یضم اضق نامرف ندیارودص نوجتادعا ید

 هدکد لبا تعج رک اسع هدراذرطلوا كرد هنرز وا مود رح ريم زکلاب و

 هنس ر زواكنآ ناهک ان هلک روک تصعمدغا یلتق كن وبلاق هد رعالوا

 یدنلوا تلوصو تکرح

 ( یلع یجت ویلق یارب یلاع را تروص )
 هک کح هب هیلالجا اشاب زب نع جالا رب زو یورمصت+ اج“ یا هجوق الاح

 لفاساو ینادا لصالاق ناخ یرلک دبد یلعیجتوبلت یسهدوب و كج هلی
 درفت هل ردکو لیصخ ینغلهدوب و كجهلس بب رقت نکا ندنسەلوقم
 اس هلا لوصوو لئا هنسهبتر قلبشاب یب وق هدقلارارب كردبا بلعلو

 ینیدلوا لثا ردوو تودنا ناماسشو تور تاسشکا هد همهباع تلود
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 هءهناهاشیاضرو یراب یاضر لمص حو مامق هنن رکشت یاضنا كن هل لج من

 طظ هسعر یارعفو تعواطمو لائتما تعرس هب هلع صاواو مات لح

 3 نکا یبدومع "هدمع ةیحاوو تمد همز یا تا نددعلو

 هدنتلیح تولوا دومشم تک حو:روط اصر قف اود ندنسودنکهدتقورب

 هرزوا یساضخعم نواسفشو تدوعرو تئادرو تئامخ نالوا زوک ر

 تکا یلاهانالوا هدنماغآو طض رب ز هلرب كولسهداسضو ینب تالساء اد

 نانلو هدنراوجو فارطاو نویز ندنسیدعلو  تسد تبعر زو

 یراذداوا روضحا ندنترضعو رش خد ینانیعتعو یلاها ارقو اضق |ا
 هعو شر دس هلم هہاع رعاو اهتسره ورندو EN ا ساو

 یواح یدمعت هح هدأ ےس هاکو رادعا هک هد هسلا ا نیعلو رومأم

 ندنکیدعا تم رع هرفس هتسرب ج كردنا توو راصا هلمع دقت دغاکرب

 : سل رب نده رفس ناممبولطم ندرلاضق ناو هدنط.ض ریز ادعام

 تب رقدوب یارتو EL ناشاو هدنراوج ندقرطرب و یکیدعا تور

 تدسفمو ضرغ یارجاو تعفنم لیصحو تكلم عیسوت هلبا طبض

 ضرع لها بولوپ هدیراوج ندر حم و رش كنا ندنعبدلوا هدنسهبعا د

 یرلکدمهدا تم نع ۵ رفس جد یراناس ہا اضف نالوا یوج اضرو

 ج قناسبخو تواةش كلوب و ینیدلوا یزما ندموفرم كنسي رو
 یدسفمو ینب و یدعتو لظو شلوا رهاظو تبا هدمهناهاش دزو هد دنع

 هدنراوجو یلاوح بولوا ناخر هلازالا بجاو اکلسمو اعرششعا ین دح

 نسهلا راشمرب زو هکتس ینیدلوا بولم یراتحارو تنماكناباعرو یل اھا

 ضرعو تاری رح ناشلوا مدقت همرارفتکوش راب رد ندکفرط هعف دوب

 یشان ندقلوا مهناورسخ یارآ ماع اء مولعم ید ندنمهافم رضحتو

 یعاس تولوا ئهر را اظ درز هدقدنلوااتغتسا فک كەوق ر

 عو رشد یلتقهلبا مالالو را كدب ز هلو ا تبا اع رشید دلواد اسفلاب

 بلج هنناب ب رطعاطق روب نم دز هدنروصو رولوا باوا یترولوا
 ) هدک اا (

1 

۰ 

:
 

1 

1 

۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ ی



 و

 عرش زور او دا یهرول نق هم ید ز ا

 یهاراهسلوا هدنددص هب راح نوعا تعاطا هییاطلس ماو هقش ریت

 كا عهد یب رارش بودا هلند هلا هروب نح ةقناط هلا یمالایلو

 بناح ود ر واوا باوا یرواوا عو رشم یراممنآوا لستف نوجا 8
 هن رژوا كموقرح هود هلکار و هد رش یاوت» ندارغ تعد رس

 ندنزرزوا دالب و دابع كنس هلاغویذخا اتسمو امح هلقح نوع بولب راو

 یرازاب هطاو هویکراص#تا عقاو هدنغاصس یلبا هجوق هدانعف ییفد

 یرانابعا یر اضق هسوریو رهشکب و یرازاباوکو قینزاو لسم هرقو
 كموقرح یش هلا هلءاک تصخرو مات لالقتسا قرهناقرومأم هکتیعم

 || هدابلوا بودا قلعت مهناهاش هدارا هنصوصخ كت رومأم هنمادعاو ذخا

 | یکت روما هجوم مورتکوش نواه طخ نالوارودصزب رتب اھم
 لاسرا روہعو ایفخو رادصا فرش یعاوبشا ندع و اھ باکر یواح

 قیرات رومأم هکننعم كن راناسعا راضق نالوا رك د یدعا ردشملوا

 فرط هدناب و بوق ر اس بومی دی میشن رش صا زکید یواح

 | رکذ رک هل هلوا شرب و هلماک تصخرو ما -لالتتسا کس ندمهناهاش

 || رایدنروس ندکفرط هنب ران اعا رلاضقمقاوهدنر اوج ریاسدلرکو رلاضقنانلوا |

 اعط هدوقرم شو كردبا مادتتساو بلح هکسعم هل رب رح رادغاکو

 اح بولت راو هن رزوا هلفغلالع قرهمردچا زوکو لر همر و هتشر رم

 اسو ناتار "0 هکتعمو ندنس هدنصوصخ یمادعاو ذخا امو

 :هناراسناحو ریبن نس>و تمدخ یلک ندمهنس تنطلس ناهاوخ ریخ

 | قحا بولطمو ودا مهناهاش ظوم*و لومأم یرومظ تفادصو تربغ

 بودنا تعبات«هنسو دنکی رورض امدقم بولوایسهلازاو مادعا كموقرم

 اکسو تعواطم هههلع تلود فرطو تفرافم ندتفلبو دنک اک

 یتنجهشلواز واجمو یدعت هدرفرب مجه ندتکلع "یلاهاو هران دیاتققاوم

 | هتواعش ج ورتو تنواعم كرد اقلرادفرط هموقرم یش هن ۰ یکصندن و و



 د کچ
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 ندنرلمح قرهملوا دع ہدنکح اقشا د رنا هسارواوا ران دا نرهاظم

 هرانالک مزال ینفیدلوا لاحت یوفع هرکصندن و كموق رم شو ینکج هنلک
 تعراسمو ماف هوامش نامرفذنتو هتناز اع یارحا لردیا نیسو ا
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 سقم هراس نسو کو دنا ندنساسضعتم مهناکولم ٌةعطام "هدارا كلا

 بووا مهناهاشداب هتخورفا تسد عارجو مهناهاش نیم سرغ ب ووا

 هج قرهلوا لاکرب مهناکولم هجوو نخ نح هوحولا لک نم ه؟فرط
 ۱ ینیدلوا ریتعمو E هدم همس تط 2 كتاکشو اش هدرلقح ززوهام

 وواو نالواراکرد هدکفحو تکرحولع هروک کا هدقدلوا كمو زاغ ارد

 "تفاطودمح راش هق دص و اسا یە او رسخ داععاو هح و نسحو

 هدأت كمال تدعابمو ا ندزب وج ینعوقو عصو ظوم یفالخو

 نيتأمو نی رشعو مس ةن بجرلابجر لئاواین ارب رحم ردشلوا مامرف
 فلاو

 ) تاقرفته تا داوحو تامجوت ضعل 

 | رطضم هدشرکب هلمجو نالواروکذم هجدقمو یدنلوا هبجوت هدبجر
 بودا دورو هند اعسر د هداننا و اشاب نیدلالالح هدازرابج نالوا تماوا

 تمالم نیکست هلرب بیټ هلتملخ سابیلا ندهناو سخ نس فطاوع
 | یصنم هدنرو رم نوک چاق رب ندناو تقسس هرادکسا هرکصندقدنلوا
 1 قطصم ین الب یطقاح هنراوو یدلىا تع زع ه-فرط ساونس نالوا

 "هلاتسا هرکصنوک چاک رب ندننکرح ندراذکسا كلا راشم ید اشاب

 یصنم قحا بودا راذکو قس هرادکسا هللا دورو كلذک هب هبلع

 ترضح مولعم یتیدلوا یراسع هنس هم ص ردو مدع هنع رع هنذ رط

 ( هدیجر )



 E هتسو رب كن كچ چرا ۳ لک ن دف رم و | هدیحر

 كنب راقدلوب لوصو یس د یسیاغروبدناربدیدج شملوا لاسر هیلعرد
 یدشا لوخد هلوناینا یسحیا ددحر ید كندناح هج ارف هدنسهتفهن |ا

 هکع| دورو پردی یرهنیفس راج ندنرافرط كب هجاوخ هدرانوک وب و
 ما تا كب شذ ورد یرحالارام نانلوا الا هنن رازاب راتات امدقمو راد دلشاب

 قره وا یبوتنکم بتاکمو قالطا هدندم ردق هام قج رب هللا مالسالا حس
 هدنعانا قیاسا مالسالا محو یدنلوا قاتعا ندناقلعت و نطو قارتفا دق

 نانلوالب وح هناتنع نالوایمهدلب یدنک یسافنم یدو هماصع>ا یعدق

 فداصم 4 هداز رابچ هدهار یاننا یدنفا بینم هجاوخ وطن باباي

 ندتلود ردو فو یہ لار اشم * ةدرح هنلضفو اع هبلایعوم رم هلدلوا

 میظک ه تسیاش هدننعص اجر یتسلروم اواو اّنا هدرزاروا هلباافتم لیدبت هنن
 كرذا شاعت هللوص# له را هلکع | ف رعت 4ب ه.لعر د نعي داوا ٹو رخو

 هدیحار رخاوا هججو م لغلق تماقارومأم ادعاتت» هدنراصلزوک ندنا

 هفولع نانلوا بترتیتوک اثلث یجشدرد كنابعشهامو یدلبا رودصیلاعرحا

 بواوا اسخر هبالعا رب رس هبا یسجلنا هرتلکنا نالک هګدقم هدنناو د

 یال د هت یاس هل احرت هددشلئاوا رول نم هام هنو یدلیا همان میل

 فرص ندملاراشموهباشا ن ر دلایلو یسللاو هروهاش اس هدازاشا ىلع

 هبق رو باطل یر رهو هنجو هن اشا دجا یللبا جا یا صسهروم نانلوا

 یدننلو)

 رہطت یارب یلاع یعارودصو ابو دادتشاو تک )

 امد ور زا یار اکیا تو و هقزا

 هدا هاو هدام هسیاهعفدوب و دمو ماع انوضامو نوعاط یلاعت هللا ة مک
 یودع قاصم دنام هلعاوا ت تارس تعرسو تدحو تدش تب ا

 نوءاط ض رم هکنوچو یدلشاب هفالتاو هناما یهریثک س وفن فاصنا یب

 امقلا لبد نمە هصاع ةقناطرب ندلئارساوس نوی تدح یاضتقمر



 یس یا تداعنرمض>یاعت بج او قحا بولواباذعو زجر رب لس رع
 هدندنع باسلا بایرا یکیدلبا بایسالاب قلعم یتانوکم عیج هلساضتقم

 دف ةمکطا یو نمو ) هروک هبانشا قداقح یاکح اذملق رداترا ی

 ادتبا بیس هرو نح ضرر هل ساعت اربخ یساضتتم ( اشک اربخ قوا
 راطویدرندا نینعلوداسفا ییاوه رهوخ قرهلوا طالت ها وه رم هذع

 هدکد نا نوکت ه و و یاج ع ور هدندعتسم ضع ندنا بواوا ازا

 تیارو زواحشو ه راس "رابط هدام لوا هراندىا تب راقمو تروا

 کج یاضع كردا تقارحو دح بس ا دنک ه ور تس لواو

 نوعور هعباش هدقاو یاجر ندنا *رزوا ناواو لوصف همزالو نامز

 هنسنرب یک قجراءقو شش ندهبدر هاهنا ماروا هدموخخ رکا بولوا

 هدرلوا نورقم هضارعا هلوتمو رکا بود نوعاط اکا هسردنا رومظ ||

 . بتک قم ود رووا نوک نوکی سد ابو تایجبونلواافتکت هل ریعت ابو |
 ماقمماق نالواانشاو لها هد هال ةبترع هشنادو لع ایکح لوق نالوا اطا |

 لدم تصصو مولعم امدقم هننراتربضح اشا دجا رک اش باطتسم باکر
 || ینانندعلوا موکحو تبثم لتقف اومهنمومفم یعارصم ( هن اه (ع+رلاةابح )

 | ةماعر هننارمشت ( ناشسلانع وفع» و هدامع نع ةب وتلا لبش یذلاوهو )

 هژرب تقد هنمزاوا تمادنو هب وت لاغتشاو تعد رش هش رط لسوت الوا

 تاولصلاءادا دعب كر دا ماود هدهجتاووا هدحاسمو عهاوج مالسالها

 یرالنا ماسهاو ماسق هرانالابرج هبعدا ضعب و رافغتسا دبس ضعب ||

 || وهام نارقلا نم لرتنو ) اللا نیهر تحکیناحور جالعو نیرز ریبدنو و |
 | بولق ضا ما "یوادت هجا ضتةم ىب رش لوق ( نیو ةجرو ءافش

 زا هداننا ینبدنلاو دارم بوعد فارحا هدفا یاهشتساو بوخات

 نالوا ناماوت هلا ید زین هجتس زغم ( نابدالاو نادبالا اعنالک ملا )

 | هچرک بواوا ناببلانع ینفتسم یکودنا ندهمژزال اعا رم ید هبطاع |ا
 | تطاسو كناب و ضرم همشبج و « هلال ناقش و هک تاب رج نانلوااننامز یف |

 ( اوه )



 ( ۱۳۷ ) و

 هل رفت هسهالهو رواج قحاو رداوردنا تارو زواج هلا اوه |
 كلام كموق رم ضر هصوضخو و رهاظو نقسم هب رجخلاب قباصا

 لوا باس هد هلا ر اود طق لللد رب یزواجت مدع هر هظومح “درا

 ییدملوا ماما هتعنعو عطق هرکص ندناو اوهصنع نفعت هن یلودح

 هداعکا نادا كناوهو ادن وه یک قرهلوا باتصم ندنرب رب هدلاح

 یشاندتفدلوا اطا نر ید یکدملا ثادحا دادعتسا هلوف

 حقت یجدهداوه حالصا هر زوا یس اسم ( هک دار ال هک كردن ام (

REE ۹2 رفت جا  eR GES0 الع  

 ناطباضو ام ۳ نی ا فو نا هد اہعش

 یدنلوا زاس هنارب دمو

 ( شلاوحا هجرت لاجاو ىجتولق عوطقهرسس ندمآ )

 یلع یجوماق نانلق روم اشاب زب زع هنلتد هللا یناهن هجو نالوا روک ذم
 عوعس» یناکرادت كره د هنر زوا یانعا ییوک ر ازا كهملاراشم ریزو

 هدهتسنآ شاوارشاسم 4ب 4 را هدقدلراو هنر زوا ندنک:دلایضاخ

 قاقش ینا نیلاطلا نآ ) قرهلوا مزعنهو رومقم هدیع# كنج هعفد جاقرب
 یازجرومظ بولوا رامراتو قرفت» یزرکسع هل رانا تربع ر ارسا ( دیعب
 ماعشا هنماکع “ااه دقمنازرزو ناسرت ندمهاشدا بضغراتا هللا يملا

 اغ1 ) ناتسم ینجهممهلوا رارقو تابنروا بات ید هدنلع یکیدلبا

 هدقد) وا ناناشیرارسا ( ةدیشم جور قره :کولو توما ع کر د اونوکت

 فارطالوا ها ۵سلا شعا رادورا اد كرو رارفهجمکرب رارفورضی وراخان

 هب هلی اهم تولوا راحود هنن روما ندنار اتنا دم هنن رارف هلاوحو

 هام طساوا ندنفرط هلاراشم یعوطقم رسو مادعاو لد هدک د لدا زادتا

 یدل ماعو صاوخ هاک:رمع ها هه وا لاتشزا هب هنلعرذ هدنانبعش

FIERRO HIN BLE TET OEری رو را ور کا دیر  
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 | عفو ۴# هصقن ادب صاعاذا ( تیب ) هلجا ینداعفوتیلف هلما یصقا ماب نم )

 رازاب ویرازاب یتمراوهسورب رشک, مقاوهدیلاوخواهدعب # مت لیقاذالاوذ |
 راو رات لعاف ندنفرط ودنک هارقو مند رفاو راسو هنلوکو ن وک ||

 هلن از ارضا واد یداو درون هز یفک .كراناصا یکیدلبا پو

 لو دع۰ هجالض تروصلاوطخوا قرهلوارامدو رمق راچود ا رک |
 هل وا لومو هدر دنسا هد هناک ولم درف دز یمدخو ك.مثا راسشمو ۱

 ناسحاوهبحوت ید ناشوراص ءاول ندیناورسخ هملع فطاوع هدنلباقم

 الاب ود یراشعاو لاسا هدامرف مر ک9 راد اراد هاشداب تناشع هیاسو

 طب رلوغاز و كن هد از هجم راض ینابعا هلوک امدقم یضوللاق موق رم یدلوا
 یلاش برغم یزحرقرب هنشاب هداننا لوا بواوا نابوچ نادار ردنا یعر

 هنسو دیک یم همش ۳ قل ول اق هل رطهب شدد ES ینحهچراب

 | هدکدلیا لاعفنا یا ندصوصخر هتساغا نوکر ب یدیشاوا نارقا دانسا |
 ها قد رط مطق تدمر و لاسج تع هجوت«بولزوموا یکن ناه ۱

 همدی ندلمسیانما قرهلوا شابهشاب واو امقشا یالارب یکو دنکو لاغتشا |
 نادوق هدناوالوا یدلد لا تسک هضرعت یس دهناسعاو هوحو ضعب

 بو دا تع زع هفرطلوا ن وج” اشنا هنشسهدکلک اشا نیسح كچ وک :

 قي رومأم هنر زوا ىلغوا ناسا هنبناح نیدو كهلا راف اا لو وک

 يود رج كرک هبلا راشم ندنکو دنا E یار وی

 تقونره هلتوءدو بلج هلحوا یوم ذمو هدرکرس چاقرب لئاماکا كرکو
 هراموق رع كرهرب دتا دهن هرزوا كل هتشیعههسیاردبا دا رم راضحایرانا

 تلاسقتسا هتح-ادؤم ( اظ بآذلایعرتسا نم ) بودا تعلخ سالا
 هلا دومعم هجو تودنک هتندو رامود رح هلمااراشم هدعب یدنشمرب و

 نامرفو رها الب یننابعا كج هل بوراو ناه ىج و لقە دن راک دلبا تدوع |

 یدیشلوا دوتنو امشا كلام هلطبّصو بصع یللاوماو دوعق هن رب و لتق

 لبو یوا ام کا ir Ri داف لج بدا هد روک دمرودو

 چا6 یوکرین ( گز (
 لج هر س

 ی ا و تر
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 قب كلا ) بولوا فیصوتو فن رعت "ییفتسم یراصوصخ فلت ا وک

 یاسا وکر زل | تدم ەکیلب هتم الکر هوج ( عظلا عمو رفکلا

 هلاح یلء یوق رح یئا ندنراقدلوا ف.طع "هوش لئام قرهیفلوا فىن 1

 شاو یبرلتادناخو ناسعا باوج نالوا هدنفالخ ی دلوا كردن كز 6 ٩

 زا ررب ررب هلدصرف زامتناو قاسعطا هلفالجا طلو قارطا طض شاو |

 | تلود لاحر هک دلا رادتقاو توقرشکت هلتارشج منجوفالتاو لق

 قلمشاب ی ویو فاعصاو نوا زظم قلع كر هد رار هتشدا 4 .توو

 یاطلاو مارکا عاونا رعطم یدمع د لوا ید هل رهبر قلروخاربمو

 : فکر ددمآ هنتف 3 ناوتو هاحو بصامو لضصفو ۳ 3 ی دم ( ید اراشا

e۱ ( تس دار سکا ن, ےکح اد شاب رک هب + تسم یکنز فکرب  

EAE:یب ناویح  TT Eلرد سح ناس ا  

 ۶# رارماو صقنول لح اي ۶# هدعاس وزعهرغىذال لق ( رعش ) یدیا ردبا
 اشاب ر ادل یتح # اخف ر اقا كلصا ناف # هلهاوک تطما یتغل نرل

 یدبا ات ا دود ندد ومعم یار وش رز ءارحا هژ رب باج

 موکح ىالار هتشلار اتش تفالخ ماسقم كردس كرت لوا تقولا كلذ ىف
 هلخادم ار اتم هل رازوس اعدام تلود رصحو بصع لئامو اوهو سوه

 ینلالاقاک ) یدلوا یزعیدع ی دو اسآ راس هلسنافاکم كنغيدلواام

 ( عب رهرعش )رشف ارش نا و ر اریخ نا ملا نوب زج سائلا مالل ہیلع

 ناطلسلااغ e تارو ا ممتا نم ¥ هدزو اطلس اب دا ادا

E aفقاولارو ذك  

 هلا هيلع تلود هنس رلود لا a ۳ یا مور ندنوآ امشیودرا
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 هلیساضتتم ( مصلاپلطب نم ةبراسحم اباطحلا ءظعا ) هدنش ول ةبسور

 هد اب هش هام طساوا هدننتحص نالعاو هعاشا یهطاصم نالوا دقعنم

 یدنلوا لاسرا له ر بثت لاثما اعر

 ( هداز یناسلادنماب سدق یاب هبجوت )
 هداز ییاسلادنم یسردم افاریشب جالا "هدیدج هلا هب اس هلصوم

 كرو نم هاه یب ۳۹ لا بعش يک لب رک هب یدشقا دیعس د ۱

 رك دلا فوم هل ولوم هنر لیصحتو قلوا فرصه نذننوکی جد یمرکیا ۱

 یعالسال ای ترابشاا. هرزوا قلث تبحالص لصح ههدب وه ةسردم |ا

 یدنلوا هيچ وت یسهباب فب رش سدق
 ( اشاب دشروخ بصنو ےظعاردص لییبب

 هرکفژک ن م) نالواابلوا ارالاسمسبانج مالک اشاپدجا زال ےظعاردص

 یروصقلاک هدروما بقاوع طح ال ۰ هج اضم ( عج بل بقا وعلا ق ۱

 ررح ءاک رش ادعام ندشدلوا اور هتصب لها ندنکلک, یزوک |

 نبناسا ضعت نانلو یراتعمو تمدخ رومأم هدنراتر ادص یاننا ن درقح :

 اصوصختو نیفقاو هکنج روما هرزوا ینیداوا یزجاع ع وجس ندنیسدنهم ۱
 راد هیانشا نونف ءادعا لامفاو افوغو كنج لاوحا نیسدنهم هرعز

 باتع یک ےکج ہن رکو ا یمادنس یرلیش هلب وب نب هدک دلیا الا واسنا هدامرپ
 طع تع زه راحود هلمجو نانلوا اما یشات ندنعبدلوا التم هربدگتو

 یسودنک كردا ادعا تعنص ماد راتفرک یتایعتو داع هجو بولوا

 هب هلج ینیدلوا نایهو تربح ۀمح نیشنایهتت هلتدوع هفجسور هل.جوک |ا
 دق ۶# تخم رک ناوت تلبح مصخرکم ماد زا ( تیب ) رداذعدرب شلوا نابام

 وطسرا هاش مش ریکر وشکر بدن اذه یلعانب ٭ ددا لرتاک دیدطا ملص:

 قحا بولوا ریکرارقو ے2 یل دبنو لزع یاضتتا كهملاراشم هرزواربظت
 یضتقم یرابیدأت یک کر کو ررت» ملاح یلع نالایلا یمابقشا برص

 یدوم لساکنو هحاسم هدصوضخو و رهاظ ههظحالمباب را یفیدلوا ||
 ETE ڪڪ

 ی ی
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 دیشروخ یرکسعرس یناج هی ةوص بواوارهاب ینجهلوا ر اس لالخا
 ولپ رص كرد | تمدخ نسح زارا هددلاوخوا ورن د هنس چاق رب اشاب دجا

 هل فارطا هرو نم تلصع دعب نمو ها ینوقو هئااوحا
 ندننطلس فرج ء ءانب : هاو رق ووا دن هتروص ن نسحرب قر هل وط

 یودرا هل الاسرا ۵ كمقح هند رط هملاراشم هدنایعشهام رخاوا ترادصرب>

 هدزور لمح ازدعد یدمشلروس يا وا رنو تع رع هنفرط نواه

 یلعمرد لصاو یوا تل و ا م ا

 یدلوا

 ) اشاب یدشر بصذو تاکر ماقما ليدو

 یاجم هلکع | اضتفا یلیدبت د كناشاب ماقمماق هلا امظعتر ادص لدبت
 بولوا لوزعم ندیماقم#ا دننیم اشاب دجا رک اش نالوا یا

 هلا ناب رهم ضعب قوس یدنفا یدشر دغ نداود ناکحاوخ یایدق

 هل تلابا یلوط انا نالوا قرص ندقناس ماقمع اقو ترازو یالاو هبتر

 یدلوا لوصو» هرودص تلاکو رودص ینوک یحزوتط كناضمرهام

 ضعبو هاسرحزاغوزا اسشاب نادوبق تدوع )
 , . ( تانداوحو تاهجوت

 هلهلوا فرطرب هلاغ راد ها٤ ود هدزکد هرق هطاصلادعب هلا واهتسور

 كنا هرو لوفتو دوع نودا هن رط هن سرب شات دج و رسخ نادوص

 راس هبلا رابشم هلکلنا لوخد هباشاب مساق یاسرم ینوک ی چوا نوا

 راتف رمشکب اقناسو یدلوا لوغشم هنیافس 4 رجو طبر 1 نیرومأم

 هدفدلوا هلع ییهسردم ناځ مردلب هد هسورب هدعب تولوا یسضاق

 "هدلب و تع زع هب هسورب هرزوا قاوا شعتم ادعامم هلا هروک ذم هسردم

 هحدقا ندنو یدنفا لملب نالوا هرزوا تماقا وربندتدمرب هډ هروکذم

 یسهباب ف رش سدق هدنابعش رهش رخاوا امدّقم هلغلوا یوأم نیاکرباط



NER 

 هذازیتالادنم ماع سرد سردم ندیمالسالامعیش ناقلعت» نانلوا نانخا
 بلظ تاتتعناو تعغر هدعاتت هلا هروک ذم ردم دفا دورت در

 شورغ كم قلا یونس هلکع | نداهز لسو یوقت سوه هل:هوکح ءاضق
 دما یموم هدناحمر رهش لئاوا هروک ذم ۀسردم نالوا یت الصاح ردق

 تلخر دن لګ هنفرط هسورپ هدروب نم هام طساوا نیفلرو تیانعو هبجوت

 | * تسانصو قدصو تدحو ماقم هناخ نا ( هعابر ) نکل یدلوا
 زونه تسامد هشدنا رسم ارام # تسادخ برق مرح قدالعز نو رب # 0

 ۱ و ها قم اا وه زد اک اک یه
 هدقلاراو تواوا نامدن یداو "هداتفا هدنسهةل نح قد رط كرو نامش

 كردنا نایتساو عافذتسا ندهبمالسا خاشم ناماد بولک هن هناتسا

TAMیکدلایاوء قاب رط ع وجر ةن هرزوا نام( هلصا لا عج رب  

  عطقتم هكر دمولعم ر ونلوا ناو رکذ هدنلع نجزایاعت هّلااشنآ |

 عنامرمغ هلس تنطاس صا هترع بابق تح یاسلوا نالوا یناعت هل یا

 ( تبث ) زردعبات ههنملا تارومظ ةدارا رغ نم امادرانلوا هللا نم راتو

 لر وت زف ءامو ( لالحا زعلاءادر محاقخا # ةقناط نملاباسمق تع هلل

 ٩ ندنسهرغ ی زکس یک یساضق رانف رهتشک, نو کم یعسلا نوا
 ةجاوخ نواوا یسردم روج رد هام هلا هتعاخ هرزوا كعا طی

 هلا هنجو هیدنفا د یهتشراهح نالوا یمات یعالسسالا میش

 یدنلوا ج7ر هنلاثما هملا یموم

 ` ( رازاب هب رق نانعا رامدو لت3 باسا اشاب زب زع ترشا م (

 ہر ءرلکحو ور دتفو یخ هززوا ناار اتك رکود هک رقم

 بضع هل یکتا یوقا هل 9 ر مان یحواات شتر اف هہھاد

 هلا راشم از دعب هلعلوا الب نافوط قد رغ هدندمزا هلءلوص ارد هاشداب

 هتنکر ح هترزوا كدعسا نانغا ییوکرازاب هلتساضدتم یب قاس تم رومآم
 هدنراوجو فارطاو نلعمو دن و یتسهروکذ م تیروفآم هدقدلوا اتم ||

a: pang rag;مد هد  
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  Eاو كدا ارساو ناسعا ۳ اد نا ۳

 یدنلو | دو رادصا ید اع ضا هقشل رب هند رط ¢ ںیم

 ( اع ماتروص ) :

 ههر دز یرانابعا كل زاضد مقاو هدنرافاحس راک دنوادخو ییا هج وک ۱

 5 . رل هعاق هدلعح یتیدلوا هنشک مان ك TE یتاسعا یی a هکر ازاب هک ےکج 5

 فالخ هر یارقوو تکلع لاها ن ال ها ا رب ز هل عضو راب وطو :

 ا هرفسو راسحا هل اب دعت و اظ عاوا 88 تصرا ر , اعمو | رع بدن

 یدما مع ند رنەمو ریس د كالع یجنوبلات لوتتم ها کک ؟دلوا

 قااراو تعاطا مدع هرحالا یو سما هلیدرس هنهاو راذعا هاک و هنا

 لاصبا هن رافرط رکو رغص "هلموو و دانا قال عداو هدير اوج هک دل وپ

 ودنا راتلابقارحا سه رق لدو ما هدرانک حو یتددلوا دک ارادخ
 یهناراک:واقشراوطا والثم ضار عا ك: هو سون ل 5 دو 4 تاش

 ند رصمو رش تکل# ناکسو تععر یا رفق ندنعلد)]وا ش نا ۵ اق

e,ځور تاید علو لاضم تواوا مولعم ارا و٣ ی ی رلودلوا هحارنا  

 ندنفیدلوا هدنساعدا تس وسع هنف رط مه اغ عاج وا هدسقلارا نوجا

 بود غاط یرکسع نالوا هدننشاب و د فک ندهنابغا ر اوطا دعبایق
 اف هل.هدآ رقن نو سد هلا لسن یرلب وطو مس یرا هلو یتیلداب و

 عجب dı ih تن یاضرو ۹ تماق هدنلاح 9

 رف ES ۳ ثعل هلءسحم زاب عاح وا .E " ل

 ڭرەرب و زانا وج ٹرابع نده.هاو رادعا صدانمو نامە هب سا رت بويعا

 یتیدلوا ره هدنسهنابعاب تاک رحو هتناسراوطا هلن اهداما ین رشابمع

 یارا اع ۴ مواعع ندنرب رشت تن رشابمو ندنلام یدغاک ناڪ

 ند رادکلم ةءزال صد یدالب و دابع ندنترضءهو رش هل دوجو لازا
 Tr I E 7 جرج
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 هللاداخ نیمز یور هاش داب هدقدنلوااةهتاهدنفحكموقرم “یش ءان هتفودلوا
 ا خو رخ ندنتعاطا كن راترضح ندلامو ىلا هتفالخ ىلاعت

 هبارقفو كرادت راپ وطوانب را هلق هدلحتیتددلوا نکاس بودا نایغط هل عج
 هدنلاح ودنک ند هلع تلو د فرط هد ز ندا ذخا اربج بولاص لام

 هم رلاح یراپ وطو مده یراهلقو یتارشح نالوا هدنتیعم بواوا
 بوعا داناو تعاطا هدقدالوا هنت ود هلا كر یتابغط بودا لاسرا

 داسفلاب الس هلا رارضا هللادابع هلهوحو و رارصا هد س هن اس لاعفا

 صلو دالب یهطت ندنترمضمویش كروب نع هسلواتبات اعرش ینیدلوا
 بوبلوا نکم یراعفد كرانلوا مبات اکاو كروب نم هلفلوا بجاو دابع

 له نوجا عفد ین دوش هلا رمالالو صا هسداراز دنا یدصت هب هلت اقم

 یاوتف TE بناح و د ر ولوا باوا ی رولو ازیاج یرل-فلوا

 هننارب رح مهرعاع عاحوا یکیدلبا دانتتساو يعالالوا بول رب و هفنرش

Ttراض هب اح ربات راوطا هایلع* هدم هس  

 ندهرباسلاحو ندمهرماع غاجوا مدلب :اعفر ین ؟لرد کالطاب صج نالوا

 ندبا س وه هفلخاص هدنرارفو باسا یوق رع صح” یلجو یخ

 تارشحزارب هني راشاب زر اضو م اظ هدولآ هلبا ظ هلوقموب ردن دایقشا سد
 یارقف مدارا ےب رروبهدیا بارخ یتسارم» ااعر نج! بوک بودا 7
 یبا هجوق یدع ردقو ما رع همش ردنوجا صالخ ندلاظم قعر

 اشاب دجا زب زص جالا مر زو روتسد یف رص تم یراقا س راک دنوادخو

 صح نوسالوارشن رلنامرف نوعا كأ هزاضقف فارطاو ههلالجا

 مورقمتاسهم نواه طخ ود نوساوا مان مادقا هنمادعا كموقح

 ا مچا یوم یرلنامعا رلاضف س یا ندعلوا رو دصز ر تدالح

 هلاراشم هجوم منوی اه طخ نالوارداصو هقب رش یاو نالبر و

 كدعسا موق م یش ها هلعاک تصخر و مات لالقتسا ندمهناهاش فرط

 e هننعم ور اهم هلن لق نییعلو تورم هنماد .e لجحا

7 2 REE 5 
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 - هرکفرط كملاراشم بودنا قلعا مهناکولم ٌهعطاق "هدارا هتصوصخ
 یش بوراو هنود لاحرد هسا ر ولوادراو فان رحمو یذلروس هل مج ون

 یزکت رودأم نیعلوا عامر هک 4 تربعو مادفا هنهادعاو دحا كم و رس

 هعفدوب یدعاردشهلوا لاسرا هلارادصا ماشل اع مما ومشا یواح

 بولت رب و هلءاک تصخر و مات لالقتسا هعلا راشم ندمهناهاش فرط

 هلعلوا رى تەو لومقم هدع و اش درز ییزاکشو TE هدرا و رومی هل ج

 هسا رواوا دراو یتارب رحتو یدلروہ هلعجون هزکی رافرط كملاراشم
 ذسخا كهوقرح یش كردا تکرحو لع هر زوا یهمأتو رب رح بقعرد

 نکا نرو تقادص یاعدم زارا قاب هدنصوصخ یمادعاو

 هرب رحشو یدلروم ك-ملاراشمو یودبا مهناک وام يیطق بول طم

 تمدخ كراناشلاج هنارامسناحو هناقداص هرزوا ییآر و او تعواطمو

 هدزکفج هوا مهناهاش تامجوت رمظع بوشوا شوعارف یرات:ادصو

 شرط یدین ندراند | تعبت هب ودنک یرورضو یتیدلوا هپش

 كموقرح قش بوشوا یدعت هراندبا تعاطاو لمم همهبلع تاود
 هدنمکح اقشا راندا رادتا هتناعا یلجو نخو رارصا هدنهلرادفرط

 زکمواعم ییتبدلوا ررقمو معص» یکی هنلک ندنراقح كزهوقعوا هلبرالوا
 یهسیلتو یدلرو نالوا دراو هزکفرط كوملاراشمررح هجورب هدقدلوا

 هلمجو یکیدلبا م | رحساو نع هرزوا ییآرو رعا نوراو هنتسع» رخ هجوم

 كردا قیضلو رصح ندفرطره بولیراو هن رز وا كموق رع

 یتعر یارقف نالوا هللاةعن دوو مادعاوذخا كمو رن اخ یراب نوعان

 تعراسمو مادقا مهناهاش هداراو رعا یارجا ها صلح ن د مو بش

 رداص ماشلاع نامرف هدنماب نکلا تبناجتو قوت هباسغلا ةاغ ندنفالخو

 فلاو نینآءو نیرشعومم-ةنسلكراباا ناضمر طساواق ارب رع ردشاوا

 ( هناتسا لاوحا لاجاو هقرف:» تاعوقو ضع» رك د )

 ماعا هدانناو اشاب دڅ نزع قمسا ردص نالوا هرزوا تءاقا هداسنعم

۱۰ 
 سس
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 ۲۲ تب سس ان تنفس سس خسارات تب سس سم نسل تن سس

 ۱ وا د واراد راع لا در عو لا لولحو دودعم یاهلاس بال |

 ندی رم بناجو یداب یدوجو نفد هن رومظ یدوجوم دقن هجرفاو
 یدافم قب اطعم كل هوم تانسح لوا هرو ری لامل ا تړ هل ضو

 ندنو هلدورو تارب رح ندنفرطاشاب یلد دمع یسلاورسههو یدلوا
 | هدنزاغو هد دج هدندرط اشاب نوسوط هر زوا ینیدلو |مداسو ررح * مدقا

 بقعرد هدقدنلوا لاصبا هملاراشم یخ ینیدلوا عقاو تع زهو رسک ||

 یردس یچد ی ىلا نلاسرا تام و رکسعارقاو هند ا دما ۱

 کام نک ینسودراهللبسا هیفاو رکا عو هضاک ناس

 ارارک ید هبلا یوم هلکىغا لایحتسا ینتکرح هنفرط زاغوب روا نم هنیو
 ا هد دج هلرب هياغ ا هب راع هناد ر هلا هاهو رکاسع بوراو

 یراتهدخو روک ذمو نوتکم هذهر ول ص تارب رح دابا طرض یب زاغوب

 او کالم ض رم هدرا اسس او هو یدلوار Db هدب او ریسخ دا

 رب رب و هلا هناخ ندننکیدتا اد ندشو ترثک هلطارفا یلاعت هللا معا اب

 . | فرطفرط لب زه دن عاطقنا البلرفصاو رکا دالواو تاقلعتو ردامو ردپ و

 هژاسخو اک ه>وسو [یطخو هاو یار س ات ندیلاوتم ناسغفو داب رف

 رک نام نام بضع ول یوم هنزفدتو نفکتولسع نا وما ناوسل :

 ضعب .یٹا ندم ر وصق یدک كسةلخو یدلوا نادرکسمو هیسارمم | ˆ
 2 تاوتا هدوکآ هلا هاو هدامو تبراقم هعاضصا نوعطم ||

 رب هلبا هدولا ث 3 اشا لوا هل و تاب هرارف « هر ]دم الم

 3 تلفغو لمح ی ؟ و ااو لفن E لب ع هعشل وب

 (رازطاراد ق ناضلاک )هلا راشخا یرارفو طالعحا بودا سن رج

 راحود هب هک یس کا هنهرگص) دم دهدو فوخ رازه كرد ا رابطصا

 نمرفا )ورن داو رومظ یادت ا هسا نص نالوا انشا قناصحو یدلوا

 نامش و ین هدنرآ هنا هج وم قارش ثب لح ) هردد لا هلل ااصو

 بش 99 تلد وا ا ها i نرم رسا لوو 5
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 یو ) نیاسراانئس 59 رارفلاتفو لرد را رقاب ةكلهت علت ال

 ندرشح هصرع یقارطاو لوبناتسا یلصاح رابدلوا نان وک هللا لاح لال
 یدلوا ناباق یسهنوع ( هباو هماو هبخا نم ءرلارف مو ) تولوا ناش

 نییعتو لاسرا رنررح هح هب هناتسا باوا ندنفرط یلاعباب هیلع ءاتپ
 نیقلت هرادهوق رم یرللا هرتفدیرااتوء نانشاط هب و رشط ندنراوق هعلقو

 یهدنراوج راهب رتو دجاسمو عماوج ضعب هداوبناتسا نورد ةلغملوا
 ندنروق لوبناتسا هقشب ندرانانلوا نفد هراس لحمرزکب هرانو و راقم

 كم یا اضعد و زومشب كس اد هدناسضمر طساوا ات وم نالنروک

 كس کیا اتعب هلساسق یجمازاغو و رادکساو هطلغ بولوا هدنراددع

 یدلیادوعص ه هدابز جدو كيب چ وا هدرانوک ضعب و
 ( .تاطتسم تاکرو نامه یودرارد تام جوت لاا )

 نامجو نو او هدن و اش یو درا هدسج مو یعجوا كمرکع لاوش هاو

 اشا ملاح یل تاوغا بصانمو ایظعل رادص باب تامدخ رکا و ارا

 قلسح افوو 4 یدنفا هللا ضف دو یک لج هساحم یلوطانا قحا بوتلوا

 سوس هکر نایلس یکتابجء ار هلام هب یدنفا لماج یرتفد "ی وک

 هب یدنفا فراف یترا طن کرس ه یدنفا فن دحا یکلحهعطاقم

 هیدنفا دس نیما دمش ندنسآفلخ یدما یکلنچهرک دن هسعلق كوس

 یکلجهعطاق» راصاخ «یدنفا یداه دج یکاحهرک ذن هعلق كچ وک

 هیدنفا فراع دح یکلبجهعطاعم هناملاس هبیدنفا دشا یطصم

 زوس رغا عم هنواوآ هب یدندا یرس ماس یلتجهعطا 2 هسور

 هب یدنفا ر ات دا تالصخ رات هب یدنفا یدهز لعام“ یکلمج هعطاقم

 بولوبعوتو ج د ارزو تام جوت هدموق رم موب و یدنلوا اف هل جوا
 هرتسلس تلابا هباسشاب یلع قیاس یطفاسع یی وکرهث یلبا موو ٹلاہا
 ناصبلبا ءاول هباشاب ىلع ظفاح قیسانادونشنالو | هدنس هذ احم یب وئرط

 هادا نیدلایبع قیاس یسلاو هرتسلس هللطرم# یسهظفاسحم کوکر
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 یراق اهس هلاودو كالسو همجوت هلا راشم سد عا“ یرخوآاقاجخلاو

 ینضذاح شان ندناریمریم بوکسا ءاواو یدنلق هلاحا هکب لعام” یزوربس

 هناشان یلع هلا راشم یساااو هرتسلس یو هکبنو نيدو هباشاب نیما دم

 هلیساشا یترازو قالصح هجورب عاج“ یلو و یدناوا هیجوت اقاا
 هزتسلس ید یاس هدکبن هباشاب سابع نالوا هرزوا تماقا هددسورب |

 مروچ ءاوا همجوت هل قاطا یغایحس یرهشرق هاشاد ىلع هلا راشم یسلاو

 قرصتم مروچ اشاس یاد هنالع هباشاب لیلخ یظفاسح هنراو
 نیراقلظدا و بصاشم ادعام نونلوا هبجوت هناشاب ندناعلانز |

 ( باکر تامجو لا جا )

 هدام جوت نواه باکر نالوبعوقو هدننوک تبس یش تالاوش هام
 هکب لد یثانیحاتسو قبسا ندنراشاب یب وق یلاع هاکرد قلشاہشواج ||

 هداز اش سالا ینارادرتفد ینا قش هب یدنفا یدشر دج یباکز ولکدک ||

 هبیدنفا تح ییناما رفد هکب هللادعس قل اشن هل قدا ینطصم

 نیس نّسح تالح هساسحشاب هبیدنفا دشروخ تال جهمانزور كوس

 هب زج هبیدنفا مهاربا قیسا یحزاب یکامح هسا نیمرح هب یدنفا

 ه یدشا دحو دګڅ قناما هناسو هیدنفا فسو کاج هبساسح ۱

 اشاب لا ص یتراظن هناخ هرب هب یدنفا نیسحییم-اانن یتراظن هناض وط |!

 تبان لس باک یرهکب هکب رکب ونا یوهرود یتاما هبرا هکب نیسح هداز

 دجا یسادخ1" نانطلس ةلاةبه يل افا یلوطانا هبیدنفا

 یراوس هکبدیعس ج رخت ندقاراد اکر یباک یران رمش فرصم هیدنفا
 یناف حاص كلمجهحانزور كج وک هب یدنفا قابلادبع یکلبج هب اقم

 ادعامو هجو هبیدنفا برا دما کالج هعطاتم نیمرح هب یدنوا

 هلبدبت یاقرب و انا یرثکا ید كناوغاو یدناوا اقبا ِتامدخو بصانم
 ینلبج و کم امظ ر ادص ینوک یعشب

 ( باکو

 نوا الاوشءام دوا 9 یدلوا ارد 4
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 نالوا یرادرتفد نا قشو هکب رهاط یلیکو هغیاخرس هدنو اه اپاکر
 ۳ 2 1 روک دم تد هژعنو ا ٿو اٴ وعطم هداز اشا سالا

 یدنفا دمشروخو هبیدنخا ےھارا هداز ی دا نات نوک هک

 اق اس هدمود رم موب هن تالمج همانزور كوع هلک عا تافو انوءطم ید

 دارا لفتنا هیدنفا اض نسا هناسوت

 ( كندعسا رارذ ماب و یڈاہک وا: رقاح ع وطه رم ی

 ید كاقشارمم مان كر دعسا اشا زب زد هملاراسثم روک ذم هجورب هکنوچ

 راه ناسم: نالوا یوم بترع هګ دوا ندن و هغلو اروم هنلتو و دخا

 سصح بوراو هن راوج لسح ینوداوا كموقرمو تکرح هن رزوا هللا
 اعم ےل هل وصور ار وطو ات ادد ہد همصو جراخ هلر تردا م٥ هتل و

 ۳۳ شاط یفارطاو ی: هل رکو ر غض ددع لا زوتوا یکی دملا اممو

 تلد طبح ( تدب ) ۵س هبیعت رارک عو عضو راپوط هن راو قو قدنخو
 هلو بعد ) راک درک ج تسد نارار سڪڪ ه # راصح نآ قدنخ

 هلا هرخو سویع نوا ةت را تالا ى هروب زع هیصق یکی دملا ناف رام
 تالظ هی ءایسلانم بصک وا ) هدکدلبا ت هش رو بی رخت

 ( تولارذح قعاوصلانم معناذا ىف معباصا نواب قرب و دسعرو
 شعارارقو رایطخا ردق تعاس تردنوا موقع قر هلو اراکشا یس
 تدوادم روا بان هب یرادنا-مج "هرهاق توف یراب بانج نوعاب هدهسیا

 هلکلیا رارقتسا زونه هدنرادک رانا لقع كراعم كرت لو! ینح هلوا

 یزپس رکا نیزا زغوت 4۶ سین حالس اجا ریس ندنکفزا ریغ ( تب )

 زاره راجا ننک لوا هل رد برا هلا ةنج لكلا كر هيد ( وكب

 مهوءزمف * قدصام رهظ» یزرادافقو رک اع ییستربا ہدک دلتا

 کا و راد را قرلوا ( ةروسق نم ترف ةرةنت هار چاک هللانذاب

 كموق رم هملاراتشم رب زو هلع ءان را دلوا راتفرک هخ رومأم "یدانا یار

 رط دارو ۰ تار رح هب هعب زا بناوجو نعت رک ع بفعرد ندنسارو



 ( ۱۵۰ ر

 ا نالوا هدنانکاو قارطا یسهلوا سو یرح هللا رشن رامداو

 شفلق نرشاسم هنده كل زهلقو شانانیستو نیقلت هس رومأمو ناراکسم
 هنساصد جااضم مدقا ندنو بولوا ندنتافلع2«تكموق مو ینکودنا

 كدعسا موق ر یش مان رقاح یسشاک ولب كناياس یرارف ندا لوخد

 بوناوا مادسعاو ذخا هدسنفرط یل رطاق هل س هلوع رفن یکاا هدنرارف

 نالذخ اخ هطلغ هللا نامغاب نارس هسوح* سر ار اس یعوطقمرمم

 كدرق ر *یرارفو ىغيدنلف لاسرا 4 هناشا ند اعس هناتسا نوا قف
 ربرباد هنا اوحو اشاو دوقن هدقدنلوا لاوسو یرحیسابشاو كالما
 تو راب و بوط ییارتف لاوما یکیدلبا ذخا ارجو ایصع بوبلوا یسهنس

 نالوا هدنفانوفو شع | فرص هلا شح نالوا هدنشاب و تام رثاسو

 یک هدنسهب رد بواوا ابهو قرتح هعفد و ابشا یسهلوقم هتساو تاشورفم

 ینتاللبصفت کو دیا شلوا ثورو+ ندنردپ هنس هجوز هسدا یکدلتفچ
 تارب رح هلک | دورو تارب رحت هرارقتکو شراب رد ندنفرط هلار اشم یواح
 نوسلبا رادروخرادخ مدل ا یدل هب هناهاش روف وم تب انع روضح هروکذم

 كنم رب هل هسلا رولو لام كن رارف ردشلوا عوام هد دنس ا تمدخ

 ادخ ینسودنکو ینلام كرهلوقم و نوسلیا ف رص هتسهبلقنو یسهمده |

 بولوارود صرب رفرش ا نواه طخ ولد نوسلبا رمقو ابه |

 یلاهاو یعاظعناو هداعا كنارفو اضق نالبتروق ندنملغت تسد كموق زم

 زارا تمدخ نسح هلتقفاوم هن هداراو ماو یعاراو تدنما كنهنکسو ||

 یماقتناو دن كرنا ناو هدتکر ح فالسخو یمارک او فیطات كراندبا

 هناهاش هدارایراصوصخیمادعاو ذخا هدلکیتددنل و كموقرمیرارفو

 كناکراو نامعا هلا نالواهدهلاراشم تعمو نیبمینکو دنا ندنساضةَقم

 كموقرم بواوا ناعم ینهدلوا لومم هد هناکولم دزن یرادقادصو تمدخ

 تاصوصخ هدننع هعاشا ینکودا ییطق بولطم یسلروتک هلا

 ۲ ندلاثا نانلوارمشن هاناو فارطا هلج رد جد ییهروک ذم || لح هتشب
E 

 ( رو نم )



 هام طساوا هقشب اباطخ ههلاراشم یواح یتلاصشاو نیسحم كنسهقویسم

 لومجم یرارف ههرب دعب و یدنلوا لاسرا فب رش ما هل رات لاو
 یدلوا لوعتمو ع وع“ هرزوا نو هند رط رصم

 ( ابو عاهدنا تر زا شحاوف عنمو انس یاههطوا مده )

 ایعشا عج هل رقتو ءاندبا هتعدلواازو قف تژکا ا ابوو نوعاط ثودح
 یار ید اهفس تج ین رفت راتاو مده ینب رهطوا راکب نالوا
 نوا كنبربغ لاوش یا ندقلوا اعا یوقت هاح تارا ضعب تاوص

 ناطباضرادقهرب ندولقاحواو اغا رام *اشاب ماقمع اق ینوک تدس یحشزکس

 1 قواط یرلک دالا بصا یاب یجلنعت هملا راشم اصوصخو تارسو

 | للدنص بولک هتسوص هچګاب هلا هسا یب هلع رفاوو اغا لاحر یرازاب
 یهدنروزوا هاخکاقو هدنغافز نمرک تال قرهلوا نران نیش

 بوہلشاب هتمده یلاع ماا هل. هلع اغا رام بقحرد یتسهلج ار هظوا

 ک هدنرافرطاشاب مساقو هعذغیخداشاب نادوبقو راب دابا احاهدنعاس جاقر

 هدموقرع موب هلفمله رومآم همده ین زهطوا یزارا یجتافلقو یحتوبلاق

 مده تالذک یئ راتلوا لباق یده كرانا بوراو سفنلا ید هلاراسشم

 یژهطوا ریکراک نالوا هدراناخ ضعب قلا بو دا ایسنءایسن هلرب علقو
 نح یدلنا ارجا یتترومأم همزال هلا رهو هسلخت ندشحاوفو لزازا

 ۶ )هطوا نالوا هل و مده هد هعاغ کو لوباتسا كركه دانا لوا

 | خا ین زهتم كز ەك ضعب شلوا نوف ندنوعاط زونه هدنضعب

 شل وا هنوعطم ضعب هدرهطوا لواو راد در دتا لسغ هدراتاقز یراسیذچ

 ( مظن ) یدلبا روهظ ید اسنهشحاف جاقر شلواتوف زونه هدیضعب و
 ةرارمشااعقو اذا # سابو رع یذ لكك لمس # رايد ىلع اب ولا لز اذا

 ( سد و بطر نماكاذ قرهس # عات



ece an iê 

) ۱۵۲ ( 

 ) الرد یاحا "هروس تو الت اع سا رودص (

 ىدا هب هرې کس وفن فلنو یداعم او ناو لع هلال ایر یزاب تم

 توالت یاعحا "هروس هدزدراشم ءادالادعب ییاذع ها واص ندنع:دل ها
 3 ۰ 38م ۰ ۱ 1 و

 ف رب صا را هل عملوا تربس قاص ضعإ باص یار نوا
 راعص ندا عا سا هدددن] وار فتا هر هه ر "هروس تو التو رادصا

 هلا : رقن رعد دی نکا EEL a فوخ جد تاقرب رابکو

 یاعت هللان داب "رو ز هم ر راس تع ی دان ندنط ال خا ترک هل رر رب كل
.2 2 ۱ 

 نداوبناتما سفن زکلی و ج ورع هجر د هجک د:کیزغوط هلاوش طساوا
 دا همد رش "هروس هدددل شاب هکعا ج ورح اوم رد كم ج وا همه ول

 هب ادا کا هنلو كم روص ماع صع! نذیا ت 9 با

 لقاع نی د نون اکب یا ( یظن ) یدشلوا چ هاست < ی

 ب۶ یکشاک ید لو a لماک نلس صفا یردق

 (یکد 5 یدلوا ل ۹ اش یدامو لاح ی # دی هاب دا یو یل 2٤سم

 ) امار , درج ع وطعم رس« ن تار (

 ن اشا درج دج یلما> نالوا هرزوا تماوا 1 ازولا عوقرم هد هعو 2۶ د

AP ۱۲۱ ۶ ۰۱ 1 رم >  

 یدارب و اعرو یزاو ردع هبارقت بو روس ینسارشاو لاوما كمللا دا-ع
 ¥ هلاوحا ر دکر ک ف قاو هاش ) یدل ارتح هرب دکتو رارضا املع ار ایمسم

 ا = دی 2 0 ۰ 11

 ناراک رم لاوحا قسح ت ذلا ءاد هجا ام ا یاو هسرول او هبالک و

 هاشااب هاتدمسو کا هاش داب نالوا هدعهروس هن اک ولم هاکز دم ها ےد رب زو

eیح هبن ر ست رلت مضح هاناو هلن اهدل  STیسا ندعساوا مواع»  
۴ 2 . -. ۱ 

 & ۰ أ ۰ ۹ 1 ۱ ٤
 ( هکر نع لوس عار مامالاو یک یع لوث م مکلکو عار کلک )

 یمانهل-رازو ت قردأوا 7 ترا تافاک-2.اعر هنسازعم يا ۶ ثادح ۳ 7 - -ِ 1۱2 1" ب ۳ ۰ ِ ۳۹

 هداناو هرک هندتدلوا موو ردکم تدحرب هلرب اما ندارزو عقر

 ( طساوا )



 یعسا هلنا لتف اق بط هتساغتیم ( املثم ةتس خاس ءاز ) هدلاوش طساوا

 هد هلعُهناتسا ییوطقهرسو مودعمو وکح هلفس هایم ندراک زور ةف

 یدلوا موع تربع هدام
 ( شا هجرت لاجاو یدنفا یمولخرع قباس وب ۳۹
 هلساضف لوپئاتسا هدنمانا یس هنس نکسیللا ز زوم هک یرلترضح هللار ات

 لارتم مس لصاو هدنماکنه ىلاس جوا شعلا زوي ك و مارلایضقم
 "هر كمان لضاف مان یدنفا نسح هداز یناع نالوا مالساراد:

 ع دوع رس هدنح را یسهنس قرقزوکس هدندازن كاب راک دا و یدآود

 ۲ ےک هدکدلبا رو رع اتیص دننام یراتوابص مابابواوا روعظو دوش
 شقلا زونکی هلن زانوا فلاع هتلباق کلم لک اردکو كلاس هلاکو م
 دعسا د هداز یدنفا لعاعسا ماقم یا مالسا ام ج رس ااف کا

 سر لئا قرەلو ای راسو ع تفطاع نانیلا راقم كن راترضح یدنفا

 هب هسردم ندهسرد» هرزوا لع نسر دم "هدعاو از دعت راددلوا سو مانع

 ندتفلاح هنففاو طور هلا سردن شفت هدنرب رهو قرو لتش

 یراکدلبا لیک یسر دن قد رط هدنسهنسرب ناسفط زوب كبت ك ردا قوا

 كلا راش یدا راشنوا ربمزا ءاضق هجوم قرهتشلوا ر رقنو صفت

 یا ندفلوا یراهسلیج هصاخرب هدنامرد و هدازه یناءاسو تفع

 تودا تعد رش ماکحا یارحا هلفع تاع هدربهش رهش لوا هل هاو خیس

 نکا تدابعو اع فاظو شاعت قیاسلاق اک هلندوعو تدم لینک

 اندما قرص هئسرب هدنهرهاو توک هدنسهنس نکس ناسفط وکی

 لواوارغ تعد رش قومحقاقحا هلت الصو ڻزع تاغ ید هدنا بواوا

 تنوع الع ناش لکم قر ەل وا روز ارا ریش
 را دلا ارجا یتساسضتقم ترش تيدح ( هقلخ ىلع هللاءانما افلا )

 مارحاو حرکم هلا همركم هکم ءاضق هدننن هک ۋۇ کلم  هدوعلادعب و

 لات ماعا هلعاعر همزطا تب هلو ره وقفا مر مرگ تک د دن



EA) 

 هد ران شب زوکیاو تدوعهلوبناتسا نالوایرالصا نطو هنن و تموکح
 لوصو« هن یلوطانا ر دص "هیات هددتلا زویکناو لوناشسا ءا و لوصوم

 لیکلادهبو لابصبا لیعقلا هر هروگحدم ترا دص هدزوقط زوکاو

 نواو لاحاو برکت هلیسهیاپ یلبامو ر ردص هدنسهنس رب نوا لاصفنالاو

 دنسم لو ا بولو ۱ لاثمالارّ 2 هل | هر ول نع ترادض لم لعفلاب 2 رات ی کا

 كرذا دابع روما ےہ ا هلا دادو لدع تاغ هدداوم عم

a ىقلەتەەنالاو 

 هللادار | ادا ( 0 تدمر هر صندل کا یداتعم نامز هلا لادا لاک

 لاغتشاو هدف تیک هجا اطم هجا ام ) ندلاو اعلاف همد "یرماب ارب

 ند مزاولو یرلاوقن دهز ترش ۳ اسا یلاص ماکحا هلت دار

 راکدنوادخ ع ومس یرنافتقا تبص هنبغاص فلسراوطاهدارحا یاودو |

 یجزکسنوا كنبریذنارفص یسهنس شب نوا زویکیا كرب نیغلواانشاردق |
 تعلخ سابلاو توعد ندنرهنانحاس عقاو هدنراصح یلبامور نوک |

 دسم لوا راب داوا تش٣ زکر بطق ندنزلوا ةعفد هلا اتفاردص |

 تع رش ماکحاو یوتد ءاطعاو اضما تدم برف هب هنس جوا چ ده دلم |

 تقد فرص ید هت رط موسر ةطفا ع كردن ا ارجا یفشاک یارغ |

 ترضح مالک تققح قجا را دابا تبلها ةر تءاعر ہدنرلتا وتو

 هجساضتتم ( ریبادتلا تلض ر داملا تاح اذا ) یرک تبالو بحاص

 اقا کرار سل ساب یرلک دلبا كل هدننکب رلکب هلساضتقا یرللزع |
 خرچ تابالقنا نکیا ردنا اراذک ی تدتدمرپ ها لاحو رلبدلوا هداوزتاو |
 یتیدلوا ررح هدنعصاع رات قرلوا رخا زرط بلقنم للع هلبا راکتس |

 یتوک ید كنسلوالاید اج یمهنس یکیا یعرشب زو | كس هلمح و

 | نامز نکیآ ردکمو 9 لب هزورکب لز ءو بصن هب رغ نالوبعوتو

 كاهش یسهنس سب یفرک زوکیا ك هدرا دما رواد نم تلدعم

 هدنرللاصمنا Ea ىدنفاهللاد.عدسسلا هد از یر د ینوکی کب ا یم رک

 سیاه هلن یل ا وک Cae ام قردلوا ها 4 هعو در اسعان



 ن رس 1 .

 ( ۱۶۰ ر
 ردکو نزح ةافاکم هصسهمهزال ( ةبحاو ةعطاا ىف ةافاکلا ) غلا

 تواوا یوم تعدخ نارکل >لمح*ردق هام ز وهط هدهعجو و و یدلرو-

 أ لد لب راد ره یرلحاهنم تم الت جازم هرزوا یوهت را تعط نکل

 ۱ داععا مدعهدندح هلج قر هلوا حاردتساو جاور یدو« هرب راد هننک و یرازا

 ناتسودا ) 5 ( ادعام ندحاعذاو ردکت اعاد یتاقلع تەو عابنا یبمدهتتنماو

 نداالاب و رنز ككر هرتسوک انغتسا ندنسادوم ( ارادمنانداب فطلت

 اقناو انا قح ندجارتما ںاک ترا هژلوتموا نور و زو هژارسا ضعب

 ندنرلکدلبا اجو ارج یازس رطن مطق ندا یحاو قلعت ی راضع و

 یعرک زونکیا كس هلساغتم ( ادعالا هتاش نموه ذقنا انانس تآرام)

 یرد هن هرزوا ینیدلوا روک ذم امد قم دن ىسلۇالاىداجح ید

 لتحاس كلذک هلساضتتا يرل هلا ةعفد كن دتقا هللادبع دس هداز

 یوابزل تل حس نخ قر هلوا اوزناو عارف هلوغ نیش هدوسا هدنزارمس
 هلن وم ض مزور دتنج هدنطساوا ییاوش هروگحذم 4 هتس هلن ںودنا

 دادن لار دنفتو رابدلوا یرخا ضاس ةماح سیال هرکصندالخا

 تتج هبلارابشم موح رعردبب یف هل هتسن ئ دن ناتسکس یزارع یا ملاش

 بب رق هةل اوا موج رم مماح هدنرازنخشم یالوا ةعفد هبلع ةجرلا لاج

 مماج قد رش دے رولو هعجو هد دع ارج هدنشاب یو اوا

 شد وارد ندهدننشقن تق رط ناکدلاس یتسانکسو ان اددج قژلوا

 دوقنو راقعردا افو الاح هن رهما-هطو فاظو هلطرش هب هب زوا

 : ز رداوآم ءضور نوفدم هدنساضق هناخردنل یرلکدل:ااسحا هل.ففو

 ادخ رکمز و ۶# شاب د وخاب نا رک دز رظن رادرپ ( همعاب ر ) هیلع هللا ةر
 هلج دوش كن وت ۶# یلطم ترخآ تاج هلنازرو # شاب در و نکرذح

 # شابدب وک نام
 ( نوعاط ض مرد نوکسو طاطحا )

 هلا e ae ب رقت هدنلئاوا كن هدعلاید هامو یسادتب !كلوا نیرمش
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 ا5د نب هلیفلوا هلام هطاطحاو نوکس زادقمرب اب و تلک
 یدلشاب هع الوم زوہشد هنمو ند هنط:ظطیو |

 ( دانا دعسرد بوط یهاش خادنا )

 شدرللاضف راب رو فلا یراعم هاشداب هد هدعم)اید هام طساوا

 مودق ییهناغدغاک هلیقت رطیشنب لیدبت هدفیطل زو رف زور رپ یراترمضح |
 هرژوا هاهاش "هدارا و سما هک دعم تورو فن هو هب رامو رام تنع* ۱

 دابادعس راعتهربخو راج وط داتسا ضعب نوجماقعا هریو بوط هلناشت

 قرهلوا مج هدننای كراپ وطیهاش هعطق چاق رب عوضوم هدنراوجییارس
 تل ود رصف شح رش تباسمم ج ناطلس را دلىا نامرفو مما رظنم

 هتخادنا نوط هرگصندقدروس تحارتساو مارا داع یارجا رادقمر و

 بولوا ناشف ATI تسد ناموق رع هدندلروس تصخرو نزا

 مادقا هکمردتبا تباصا هب هناشن هل مالک الام تق دو ماعها مامت هعفد جاق رب

 قوشمو رورب ره رواد روظنهیرلک دهر دتنا یداصت هد هدا رلبدلءا مات

 هر مارخ هلحم یتیدلوا راپ وطو مابق نامه هلةلوا رثا تمارکن اطلس نریغ |
 تیابصا تشدو البما هجبجوم یرهناورمسخ یاو تالاب ینب رب طاف

 نوازومد هدالوا ما هود هدنرلقدروس ۱ ها رسا هل ایر هناک ولم تسود :

 رایسب راظن راسو ناسجم وط هلکع ا تباصا هب هنا شن کهدهوطخ زکس
 یاعد بولوا ناهدرب تشکنآ ہلا لامس ا دنسب.قرهلوا ناب وک هل ءاشام
 ةنح خالسلا ) الس ی رابدلوا ناعس هاکرد ع رضتم یهاشداب

 تا تکوش دارت بحوم هلوفم ول قمح ( سقنالا ةءاقوو نادنالا

 ءادعا قونارسک تلا نالوا تبعر شناسا هافرو تزعو نما سوو
 هدحارب ره نالوا تودو ن د شکتربغ تفلا ءلبا لاج سا عامو تلود
 ةمکسطاعب را ةنطلسلا طارش ) صوصخاب بولوا تناید تمذ ٌهضی رف
 تا سراحو تعا“ و E A لئاضو ) ةءاخشلاو ةفعلاو ةو انس او

 صوعذنایسعو لاعا یراکم و كنج تاودا نالوا تفعو تواس ||

 ( نام )



( ۱۵۷ ( 

 تام نمو هللا لماس ین مد ةرطق نم یلامعت هللالا بجا ةرطق نفام )

 يرش ثیدح ( قافننم ةبعش ىع تامو زغی هسفن ثدح لو زغو لو
 رب و لافتشا راب ره هل رح تالا ملعنو ےلعت نالوا تاداہبع ےظعا حام
 نونق نالوا قراعمو مسع فقوتم ( ةعدخ ترطا ) تدح قوطتم

 | عطق ندسان راس هلغلوا ندب رادکلم مزاول مدقا لاکاو لیصح یی هس رح

 لاحر هلاح هضف رف مدقا ااو راب رهش رابتعا هاش الوا هلبا راظنا

 بابرا ) بولوا نیش قح هرم لصاوو نیتم دندو لقعینددلوا رایکو
 هاما نیع هجرد هراشلوا نیب تاع نالوا هد ارا ( نو لودلا

 ر وها ییهبرکسع فاوط یرات رضح نیبشاقح هاشنهش نب ربانب ردنب رق
 نالوا ازمس هلت مج ره هبیراب رهشراشعا اصوصخو ارغاو سح «داه
 هاناو ) اذماق راد ر ورب اعا شب رهناهاتش هجوت هنغاحوا ساع هنا وط

 كن راترضح اناد هاشداب هسا دوم قياده ناک تبا ( ةمکطاو یاللا

 شراتسو رخافت “هامرس ید ردالایلا هرو نم عاحوا یزااغریعر بدت ول

 هحوا ن الوا ی ھا شدا رطن هنا هللا ی هاش بوط لوا نوجما قلوا

 هد هناخحش وط الاح رو نمناشن بونلوا شقنو بمهدن  هژرز و مج س جاوا |ناش

 هدیراد رمش رص تح ۶ هدنراوجیود الشق نالوارظان ا هناخ لعن

 دیم دج باک را تاكا سور اقناسردراشعاو مطعت را دج قا
 هدیدنسا شااتسو ازد اح «دضاهدصفرپ تاب شا یدنفا تاک

 رم رات تب رب هدنلیذرد ( ارش ناسلانمنآ) یالج "هناسذ رک اب ربع

 ع صم هن هدندنع نامز یارعش نارص تم هکحراب دما اشنا اشکلد

 هد روا هنفرحرب كنس عرصه هو ناکم هربمعت ییسهطقنرب كنسلوا

 ادعا نو-التاح ( تدب )ردو کشم میراث تد هتشبا رد زراو ناکما

 دوخ ناطلس هلل وط یدروا يسد ۶# دوبس یدریف ناخ دوڅ هلل وط
 هدنراوج راب وط یکهدنن رق یارس هددانا دعس هروب نم "هدصق (لاعتلا

 ی راع کس هل ای رابرهش تمهو شازاب هزارفرمم نوتس ناشلوا بصذ



AT ۳ 
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 وکر ھ ٭ لئامش نآ فصو رد متیفک ہک هتک ره ( تیب ) شلزاق ءم رم
 + لئاق رد هللا تفك دننش

 ( ناجرت نآ لیکو شردارب و ناود ناججرت لق )
 دنو دع دب نناخ مان وتشارتع د نالوا ناجرت ناود هدنوامه یو درا

 هر زوا ینددل وا سوسحتو برج ورب د هنس یللازو ندمور تلم ناک

 ناججرت ناعایب ناطبش لوا هلفلوا سوساح هنفرط ول هسور هخول یک

 تب رافع نالوا یسنجحه هلبانوک انوکر کم رکم لکد ناکرا یلعم ناوید
 نمأی نم )هقشب ندنغیدلوا نایامن قیقحلاب کودیاناوید ناججرت هنانعتد
 "یدأم هدقبسا رود هحشدام (بثذلا ه رفع نال لها هردغ ىلع بّثذلا

 هنب راهورگء مور لراسنف هورکر ب یدننام ودنک هدسالجاو علج هعيش

 فسأتو فح ضرعو تاود رابکب اوار ود قرلوا سانخ ساوسو
 ا نادسأت .فتص رهو نالدهداس ناهذا لالسخا هلذفادص تروضو

 ناب رکصوماوعد اقتعاد افا كر دا نادسفمو سساوج كرادت ندهسک

 هلیسو نالوا یروفتمو لقثتسم اسآر كندوهعم ع وتم فرط هرخالاهلر
 هجشالواو اسمماومفر اسلک ییهبن رم رک اسع قجهلوا نایمالسا باغ

 یلکوم هنن رلاصوص> اهو افا هلا هلتسو لوا د یهع دق هطدار

 لوا كرکو ندنزهمانربارسسهرباسلود كرک یتیدلوا ليکو شاب ندنفرط

 رظن ںاخکا ندنرلهاسق هناک باتو ج كداسفو هنتف هح زاب نیعنصتم

 هن را تر ضح هاوقو هللا دبا هاسنااب هاش مشو نادسمو دومشم هناءما

 هبسانماب ید مدقا ندنوب هيلع ءان یدبا ناشنرطاخ ناکب ناکی زهدامو
 ماس هدام هموح رم یدنفا مصاع هقاس خروم هرزوا ینیدلوا هداا

 قجنا یدمشغلوا نامرف قمل همدقمو طسب یس هناکح هلو دلادعص هدیناخ
 رارما هما ارج رهخأت ی دزارب یناتلا لجال هج قو ( ادو مع لولا دج وال )

 هفرط شرب هدننعض هلاکم هلا ول همسور هک اتقو یدشلروس نامز

 هوصخ قلنا جرت د مود رم هراصخ رم نانلوا لاسرا

 هدقدنلوا

 قير نوچ
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 | زمر ب رش ما ( ہللا ےلتاق مھر ذافو دسعلا مه ) ہدقدلوا
 | ضعب یدخ ر ضعب بهاذ هتتفادص او یئا ندقهالوا انشآ

 لرش تاج ( هتسهاع ردد اعا تدرا ادا ( هلا لاعفغا هدهداو

 | مولعم هدنسهنار ابعدنع هلس هب رحم كحخو كردنا لاهذا ندربدت یتسانا زر

 هدافازاتعمرلوا یدادعتسا "هلصوح "هد كناهذ| ضعب نالو ارابعلا
 تارسعبو ظافلا ردنک هساکچ هفرط هن هدجاسحا تقو نیزادهلو ردبا

 | لنف بحوم زد درک طو رشاساد هشتلود دودحو نيتك هلسخرد

 | لذي ارمس كرهرب و كنر هلل نولگ وب هلالخاو كىكرت هدزرط قجهلوا لاقو
 یرارسا یفیدلوا ملطمندنارب رح راسو همانهلعلادعام ندنکیدلب | لاحم

 هت لو فرطو تفادص هب یتجا تااح با رقت و و هدافا ریعح تناح

 ندهدرب سد یعوقرم كنول هسور یودنا هدامآ ههدافتسا یکلکب هلتنامخ

 راسو ندنمالک ضعب رتاد هفوقو هدوهتعو دوبقو طو رشو ندنما تل
 ندرام دةم دن ومو قدصم یران و و ندنارا هنکلکر هه نره ایم

 ید هسانرثکآ هرکصو راکشا هراصب الولوا ارا رمو ارارک كموسرض ورب
 مانجا یی و نیت« ندنماحا تماشا هعطع دسافم شلوا ,راتالادهاتسشف

 ند هل "هلسلسو هیناوید لاحر هد هع رود رظن مطق ند هلج بولوا
 هلا وا هذارف هلر لاضغا ندنزو قلهاوخرمخ ینیرثکا كرخاو ادجا

 (ودع و دعلا قشر ) كردنا لالخا هللا داسف ءاقلا قس هلع تلود

 هسور نالوا یوبتم یە اع تاود ناخ لوا بواوا قباطم هنلم
 ندا مارفلاو تاج یاب ندیم صم یاض 2هم و ریندمابالاے دق ییتلود

 نالوا ندنس هل وقم ( ناسعمتحم ال نادضلا ) تاذلابو هلاراتلود

 كلا لب وج هقاسفتا هليل ردق هثماستخ یمهلاغ هج مارف هلبا ولهسور

 دم ماعهاو مادقاو ىس هلداجا ساسد هجا هجا نوجا

 ناس رک هلعءادعاو لت هلغلوا ماعو صاوخ مولعم هرصیلابارخ

 هلاک ۰ بولوا مام مها صبت" ندنتسویب نف تسد یعالتسا لها



CAVح  
 ا بت تن مات دو دج ی دوی ت قا

 ما كدوق رمو یاا یىصن كى زهدو و نیت کلم اش 3ح كن هلا ص ەۋ

 نکل تودنا رودص ناب رج اضق نامرف هنکالها نیفلوا یماکنه مادعا

 راک رد یکجهدنا رارف هنفرط هن تور هسرولوا رادربخ مو در كار ره

 هب ی حظا ردص باح هباهاش نورك وش نوام طخ ءا هنعددلوا

 عانوا یموقرم ی زاترضح هبلا راشمو شاروب رایستو لارا ةبفخ
 ل كر هدروشوا وا هلئراشا هراصاوغ هک تلک بودرعاج هر قصا

 هب ه اعر د یدطعا ر دص ص#ا ی رخ کودتا هد مادسعاو

 هدنلاع با هج کی دللا دورو یو كنهدعملایذدهام |[

E ۱لکو لک هداسفاو لالضا هلوتمو و ناجرت لکو یتادنرف  

 نانخزود مآ هبا لمد نواه طخاب ید ثم ن نالوا ناطش

 یر ره هده اید "هرغ هرزوا یکدلر و رارق هراشتسالاب هحدقم

 هلسجار شورذ شب قردلوا ندي” رابعلاعیت و رادسقلا نعم |
 ادعام ندنو و یدنلوا ترشامم هنعطو هداج هده راع هنا رض

 نکل بواوا ههرابزو هچرک مدقم نوتلا نالشد یسهبعبر قدنف
 ندنغیدالوا اطعاو ذخا ردق هبهراب یمرکب زو هشورغ چ وا هدزهرشط

 ندراتسو رکا نوجا دوقن بلح ندرافرطو ا اد وا هنس ور ادغام

 نال وا لصاح هده سور بو رو#- ۲ لام یسهل وهم هعردا و امشا 1 اب :

 ى كنعا د هم سو ر هدروص و هسر دنا دام لادشسا هژرانا ییاشا

 نو راک یتا هملع تاود رکا اما قفلوا رشکت هدانز ندناسح دوق

 عاد E كنامشا تقولوا هسر دنا دار ارشا هلکن | عات مه سور یکءدتسا

 تلح هروک هنحاوز یدوتن هلع تاود ید كدحاور یدوهن قلارا

 لوا حس ا ا LAA را 7 هدکد با اتوا 2



 هنفرط هسور جد ا هلعلوا ماطتنارپ رداربعل و لج نوکب نوت

 راکرب ول 3 عقم هداز ید كمروتک شوکو نوتا هسلا 9 روتنک عاتم

 تلق ثعاب هدندومن هلع تلود زور زور صوصخ و یشانندهلوا

 هق ثل ندنسهراب رصم شلوا قبطت هراباسحو هنن هدهسورج كلامو

 ضارعا هلوقمو و ندنع:دلوا نردن بجو« هدهبضدو هس»ز دوق

 وب همیار فد و ندید لزا هر اب همش ندرس و
 زوقط ینوماا قدسنف شورع نوا ینوتلا زدلاب بونلوا حارخا ه هراب نوا

 بویقلوا ارشو عی هلا یسهلوقم ل ابرو یسهکساب وروار اسو شو رغ
 اغ تاع رض ردق هنوک نانی رانلوا یدوجوم هجا هلوقمو
 لیدبت هلا هنناطاسٌهکس هرزوا جار نانلوا مظنت لی رت هجورپ بوروتنک

 ینیلک عنم هرزوا قمافلو هدندب هسک هرتصندروک ذم لهم كردا

 تئارف هدرالع ندا اضتفاو رادصا یلاع صا دیدشو دنا او دمو یوا

 لاسرا یلاثما هننالوو ماکح فانکاو فارطا هرزوا قوا تعاشاو

 ینیما هلا رض هنک اما یک ناخو رازاب و قوس هرکصندقدنلق رایستو

 ا وروا ناشلوا رکد قر هنلوا نیبعت رادقوح رصءهررب ندنفرط یدنفا

 راچان ینوتلا یدل هروک هدنساسا ارشو عیب و اطعاو ذخا ندنسهچنا
 یتسهلوق» لابرو عطق هلا صارتم نوجا رابجا هکنروتوک هب هناشرض
 هنسهدعاق یلابسا ررادقوچ فرطب فرط نوکر هرزوا كع ا لاسرا

 سح قرهلوا یراکت>ا بامر یدوقن عونو کا ن رکا یدنلوا لاثتسا

 كريد ( ةو رمظالو ةرق نیعلا نيعلا )راجو فارصضعب ندیاراخداو
 چاق ر ندهلوههوب هدندب ىا صوصخ و هلي راما راخداو رتس بقعرد

 ارهف ن الوا راجات هد رس هنسهب رور خاوح بوتلو ران.دو ل ایر

 یسهتعم "هد افرب والات فرطتودنا رارضا یراسعتاتراو تاتو

 یدلوا ید راکشا



۲ 

 ( نوردنا زا غو وآ مر نو انگیودرا تدوع )

 ةل دو رو ی ع ءارد حر ےل فو 28 ید نوا كهف رش عطا ی هام

 لوصوم هنداعسرد یربح یوخد هب هر داو تدوع كن وا یودرا

 ن زادعب دل راغوآ نالوازوکر م ةو هدفارش الا بہقنو ن ردصو

 نامرف یراغلوا طفحو حصو 4 را ورک ندنفیدلاق عمر هدننصل

 . یاب ۱ رعاو اوعا ن دنور 1 ولەسو ر رب ایاعر برس هداناو و یدنلوا

 ما هاطو رش هواه هماناد رع ندهرکص هموس زح هنوخ قرهناوا

 موط رخ هانیقل لب وط فنابانیقل نم )ءا هن رلکدلبا امجا هدرو لوږ
 لیکتتو بدأت یکیرک هلفمس بولبراو هن زرزوا هادم ( لق

 یلاع نامرفاب ندنفرط نوب امه یو درا هعفدو ندنک دابا اضتقا یرافلوا

 ید هطروا جاقر و نایجهبجو یر م روا جاقرب و ناب ولک دکو اعز
 بهعردچد ندندرط نوامش باکر كدوق رم هلعلوا بواطم نا وط

 ندا ادا هنو رط ودرا 2 اب درام شل ت۶ زرعو لاا نوا

 یدنلوا ترداسء هنلاسرا كف رد ی او كا و مزاول

 ) دنع نوعاط لرغتو ددش درب ع وقوو 2 طوقس )

 یر و oe ل ی رک ج هعطا یذ هام

 نالوا ناوک ُهناخ ندهدراب جور لخد A هک د هج یگ ۹

 هجمازو لئامو بب رف هقارتحا هجر دیرب ره قرهلوا ا

 ,EH و نم هام هن هلعلو | لتا دوعنهسلا ندنساوه دیو كنا شو لصد

 نون یعتا نوا كلوا نوناک و ىج درد
 تاعرد ن ا ی و او نجا

 لزا راق ادقهرب وین رک ۰ رکصندل ال فصع)و لد تم 4 یلاع ے 2ے زر اش

TTةه طقن درب و رح نا ریه یو لصاح تدورددش یسادرف  

 نال ا ی REDS انا ج |
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 بترت ترضمرپ جه ندندورب هروبطو راجا هل اکر ندعس تبلت |

 هب یتا مرګ "هرغ هل راپاسروب نم فرب و دورپ و روک ذم ثیلثتهکداب بوی

 ندلوبناتسا سفنو لارتتم هه رم قلوا مطقنم نوعاط یرفوط

 | روت هچرکا بولوا للقت» هدنرهجرد قم چ تیم ددع یللا قحا هبموب
 هدر یاج هل رقتو هدهسازلوا یرثٌأت كتدور هب هطوا قاحو هنشاب

 دمرګ رمشع اوهو لثقمهللثم مودعل اار دانلا هن. هروک هلوبناتسا هموق رم

 یدلوا لدتعم هن

 ) لاسنا تاعوقو لیکن و اشا دج قاموا ع وطقم ع رسندمآ (

 | هنفرطزاجح امدقم بولوا یسهتدنا كناشاب دج یلح نانلوا لقا وو

 | رومآ» هد بلح هلیترازو عفر ینیم هنکیدلبا تواخر را مظا هدنتبرومأم

 هرزوا قلوا هتف رح ضرع هدہلح اشا د قارم وا نانلف تماقا

 لد ناب رج ضق نامرفا ۰ كناشاب بغار یلح بلح یاو

 یجشدب یمرکب كل هجا یذ هام هلغف هداتسرف هب هلعرد یعوطقم رسو
 هام مدقا ندنو و یدنلف هدام هتربع "یست هدنهاگشب طسو باب وک

 هدنرخاوا یدعو كناغا رع یعاح هداز نام هرق هدنطساوا كرو نه

 هدناتعا راس ناسم كراو نودنا دورو یراربخ توف كنهداز مداخ

 نوچ راتافات ضد هلغلو اد وه شم ورو مش یراکو د اراس بحاصورادلام

 كل ذک ج رخ ندن وامه نور دناوهداز مداځ یدنفا اص ندناک هجاوخ

 هر رامن وا رابستو ثعب هنفرط هداز ناه رد یدنفا فطن ندناکحاوخ

 امدقم یلاعتهدمح و رابدلوا راحو ززعت راد هاو هلتافتلا لینلتیرب ره
 نردن هنهةلاخاو تنوکس جم ردتاایبع ا و ض رم هل محو یتنددنلوا و رحم

 و رن دهام ید ی لا هدر جهلا وا SE نطال س عماوج لولو

 جو تاس هل باس هزانج تاولص تر که دفع یزاع حابص

 هلبب رقت یسانم كریقح هلبا بط اع یدلشاب هغلوا ع ومسیدع نکیشلوا
 رهاظ یمامت عالطا هندادعاو مات فوقو هناضم لاوحا هدانا لوا
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 عور هدنلناوا یر زس رک هوزوا یتددلوا ZANÊ ندا طا نالوا

 | هدنززهناخهتسخ صوصخ هرا لوا نوعطم كنب رنهفناط كنرفو ینمراو
 ۱ :نینپفزکا ید كرلناو ینیدملو نوعطم هداز رو نکس رسد

 ۱ نومطم ندمالسا لما لاش رقواو یدنا یورم یتیدلوبافش بولبتروق
 زا ددغ یاعتهلاد اعم ادم اما یدناروتلس هساقلا یتردن كراتلوا نوفو

 ا شلو افش ندرانلوا نوعطم ادعام ندنهب دراو هتسهحرد لوې یدح

 زا ندنوم هرکصتدقدلوا شارف رسا هدیدم تدم فلا نم دحاوو ردان مدا

 1 > ردرهاظ هب هج یتیدلاق هدا تلع هنوکر رب ید هدرانلوا صالخ

 | هدر ضارماو ها رع نالک نوجا اودو ریبدت هریقح دبع نامز دعب

 نولاق هباسلو لاحر الت هر هژاتس و هدا ح وردو هلک او ےس للعو

 كراضعب هدهر و نح هتسو یدارارولوا رقمو ربع ینعیدلاق ننب هاب

 ۱ هد هعود ییعشاو ىج درد ۵ صدد د] و !صالخو نوعطم وود جوا یکا

 أ ) تس ( ) هل ةع تاتس الا دحاو لحالا )ردرتاوتهو شک یراقدلوا ٿو

 | هامو ( تلاه لک نم قلا ؟اسقب یبسحو 4 تبع لک نم های یت )
 | یرخالاعم ر یسهتس زکس یعرکب یساض فی رش سدق .دننفس هجخایذ

 | یصواخرع قبانس مالسالاعجث مدقا ندنوب هرزوا كم ا طیط ندنسهرف

 | هسماخ هعفد ینهسردم یاو تسخ هسلع "هدارا اب هرتراتفتم یدتقا

 || ءاضفو هب یدنفا ناسعگ فصخم یلکرود نانلق نارفالازات# هل راتتعا |ا

 . هنسماخ ةعفد كلذک ها اشم مرک هاشداب ٌةملع فطاوع هن اسیمشلابلح ||

 ۱ هبیدنفا نیما دح دملا هداز یدنفا ناسشک ناب روس ارس هنن رابعا

 ی دلروس ارحا ات تبار هلر هنجو

 4 یفل 2۶ | دهعد مو ن رسمعو نام دانا او $

 ( ارزو و ام تام جوت ضعب رکذ )
 هرونم هد تاحیوت» نالو |لصاو لوا نوک چ اقرب ینوک یا كامار لتا مر

 ( رکش )

Np ea OP 

 ا

%4 



) 10{ ( 

 هنس فطاوع هرز وا ناهاشنمش نربد بآد قرهلوا یسهنارکش
 قلوا ربتعم ندنفصنم یسهجا یذ یسهتس ید یرک ندهناو رخ

 نیما دج دلا هداز یدنفا هللادبع دلا یسصاق لوہا سا ال اح هرژّوا

 هرزوا قلوا فرصتم ندنسهرغ یر یسهتس زکس یمرکب و هب یدنها

 دج رم یدىع> شاپ ىلع هداز ےک یساق هر وئم هنیدم اشاس

 Ra SS قلوا یر ص2۰ندنفص نم رو نحهامو هب یدنفا هللا دعس

 هداز یلچ فارشالا بقت الاحو یساق رادکسا اقناس بولوایس هاب

 توتلوا هبجوت یژهباب لوپناتسا هب یدنفا نیدب اعلان ز ددا یدیفح

 یرص۰ ندننوک یعجوا كنمرع یم هنس نکس ییرکی هس هدموق ص مو

 هب یدتفا دشر دجا هداز قدصیسضاق رمزا هدم اشاسهرزوا قلوا

 ىم هنردا هرز وا قلوا یرص۰ ندننوک یجرب نوا كموق رم هامو

 قلدص دّح دنا یدرفح یدنفا قو یسضاق صم اتاس تولوا

 هر ز وا قلوا یرص۰ ۱ یش نوا لوک لم دلش هب و هب ید نفقا

 هب یدنفا دم سر دجا كلا هداز یدنفا هلل ادمع یسضاق رصم اب قر اب

 هسو رپ اشاسهرزوا قلوا یرصم ندننوک یحرب رکی وگو مرحو

 هب یدنفا فسو دلا یسهداز ردارب یدنفا مهار دملا یسضاق

 ءاضو هدننوکیعشب كمارطامرح هن و یدخاوا هیج و یرلهباب هنر جوک

 یسهباب هنردا هرزوا كجا طہص ندنسهرع ینایعشیس هننزکسیمرب ماش

 4> ول هب یدنقا اصر در هد از یدنفا دا رم یسضاو رمزا اًقاس بولوا

 ءایصو هرزواتعا طبص ندنسهرغ یجر کب شرک هدمرح سو یدنلوا

 هعدقر صاوخو هب یدنفا كعس دع یسض اق امشلا ںاح اقاس رھ

 لص ود هرزوا كع | طر.ص ندنسهرع یرخالاعسر هروک ذم هان یساضف

 هداز یناب رع یوتف نیما الاحو یسردم بوبا ردناطلس نانخا هینايلس

 یسهنس زوقط یمرک یساضق فرش سدقو هنیدنفا بشار دمخ

 امدقوو یسضاق هفوص اشاسهرزوا كع طض ندنسهرغیرخالاعبر
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 د ےک سم یا ہا جم تحت
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 ا ر ی اا ییموم داسلا یف ییناک سا ی هنگ ف

 هدفا ندنو بواوعوقوښ د ارزو بصانمتا-مجوت ضعب هدرااتاوب
 هلک لا اش راد تلح ر هل دوعوم لجا اشاب هللادبع یظفا صراق

 هرازولاع ود م ددو اک ییلطفاسح یس هلق ضراقو تلاباروب نم
 یجزوّهط كمرح هلساقنا یترازو هاشاب دوم درم نالوا هرزوا تماقا

 اقناس ینوک ییعشب نوا كرو نم هام ساوبس تلایاو یدنلوا هبج وت یوک )
 هم دق تداع هدباحو یدنلوا همجوت هباشاب مهاربا ناول یسلاو هر |

 یلزع كناشاب بغار ىلج بولوا ادیب داسفو هنت هن هساضتقم لاها |
 3 و د تلاا هلکغ ا فدا قت درب و یلتردقری و

 نیدلالالج دج هداز رابچ یسلاو ساوس اشاس ینوک ییحزکس نوا |

 یدنلوا هبجوت هیاشاب |

 ( تاکنلرةدیفم تاعوقو ضعب رکد ) ۱
 ج رب سعتلی وحنالوبعوقوینوک هبنش راج یمجندب نوا كمارطا مرح
 هحرد چ وا هباعتدنو زور هد دح حرب لخد کوک هدنسهجناز ولد

 براقتم ردق هجر د ید هلخز ٌهنراقم دراطعو فداصم هلح برق

 هسا یراعاعش تالخز هلا سو طقاس دوعس نداعدنو نواوا

 هغامتا راق اینا ینوکت بس یخ رکب ككروب زع هام هلفلوا فدارتمو طلتخالاح
 | الصد اا فر و تدش هدنورب هک دنک :بوبلشا

 لوبناتسا ینوک هعج یا یعرکی كموقع هام كردنک هلبالاحوب یدلشا

 هن را هجر د لاح معایروبءورو رم هب رعو ریکرابو لامالام هل ازز وب یقاوسا

 نیمعتیس هلع ی۶ل یلاع نامرفاب یرزوب كزهداح نالوا هماع رم هلغمراو
 هن راد یزراس و نیم كرالو یراهعطق زوب بک بولی مق قرهنلق

 ردق كج هک یزریکراب رابکو لاجرو یژریکراب لاجو ىجا هلا داتسا
 دادماو تنو اعم هلق رط ون هجق دلوا هران دنا رومعو رور قر هل چا رللو

 كلذک كنعاتجا رفص هام بوک هرزوا لاحو ید مابازارب یدنلوا

 (سشاعدنو )



Û0 ۹۷ ( 

 || فو دک نالوبعوقو ینوک ی ستربارازاب یجتزوقطیمرکب كمر ەدنرنشاعدتو
 | هکیدلوا دتسشم هدهبترمرب تدورب هللا مث طوةس ترثک هرکصندب وزج
 | رده ههجرد لا شب هنفرط تدورب ندءام دامحا هطقن درب و رح نام

 | راوص ید هدرهطوا ضعب نالوا قاحواو لقنم هلع ءا یدنک

 | ردق هنض هناسرت هناخناوب دو یلعهبج كن هناخدغاک ملخ بولوا دمج
 | نانلوپ هدیلاوخواو دودسم یرالو یوکصاخو بوا رهن هل دوکرو دوج

 ا ردق هنر هک هعچ یعجوا هل رفص هام هدقاسو قرلاق ط وب رع راقاف

 هلم هلادا هل ردت ن زا دعب یداسهک, گناوه ج لواو ىدا

 یدلوا یداب

 ( لوسزا ةنیدم نصح لوفق ختاسفم ندمآ ) ۱
 جاجح رکسعرس یلغوا كهلا راشم انا فمطل یساغا رتخانا رصم لاو

 ضرع لوا ینوسباهو هلرب لوصو هلوسر "هرونم هنیدماشاپ نوسوط
 یکدلبا دیعبتو درط هلمسهرمشد (امتمخ سفت رکللاک ةدملا) ند هسدقم

 ندنفرط هللاراشم لاو هلدنعس دک كنهرمطم ندم نصحو ی رخ

 ییعملا یمرکب كمارطامرحت قرهلوا لوس رم ارح هب هنس تنطلس بوض
 امر دار لس ینیدلوا لماح هدقدلو لوصو ه هساعرد ینو ڪک

 هب هناهاش رورب روضح صلبا ندنا بودبا ےلست هب یماقمعاق فرط

 لاعف ینا راب رهشو لاصخ ید زاب هاشداب هدقدنلوا مدقتو ضرع

 لایکساو نامرف هنسفلوا لاتسا هللا یالا كش رم حاتفم یراترضح

 اشاب نادوبقو ماتمعاقو یعالسالامیُد ینوک تبس یسهربا هل رامروی

 لصاحاو ولقاحواو تاود لاحرو یتارضحماظع یلاومو مارکرودصو
 ةن حاتفم هللا مالسو ةالص بوراو هب یراصنابوبایالا بایرا هل
 كنهش رمشلاءاعسلاراد یاغا نالک هدالا یاروو لابقتسا یمالالوسر

 نیمرطامداخو لاصباهنوب۵یارسم كر هلی روتک هدنع رکو ےظعت شوغآ
 هللا حلست هن زا هناکولم تسوس ت رص تسد كنم راترضح نی رشا



 نکا هرز وا قفلوا رابستو نوبعت ررکسع زونه هن رز وا نوا قلوا
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 ینامداش رامظا نوک حافرب هلا یکلنش بوطو یدناوا لاکا ع رکت مسر
 هاایموهو نالعا هب هسورح تال اع هل لاسر |نارانان رول نع مظع مح*بوالق

 هک هقشب ندراممسو كنلح و تعلخ هنس همدخو هغو یساغا حاستفم

 یدنلوا ناسحا جد رزو مس هک

 ( هک رد اشاب یلع مازهنا ربخ دورو )
 ینددنلوا رکد امدقم كناغا ل یجاح یاب ی و یھ هکت وتم
 ندودنک هدننابح بول اف یساسشاو لام كناشاب یضاق هدنت ذ هرز وا

 لو رامظا تنوئخو بصعت هللا یلعلو تا هت دنلوا بلط تاعفدلاب

 لهاا ( تیب ) ارارتغا هنفیدلوا راکرد ید یه رکسع نوقو ی

 ( قلا مادیعسلاوها هل اح ىف لهاج وه نم ۶# بجک باج“ |نمو رادغ
 وامدو ع هدنکدلبا راتخا ینکلسم تالثکر سو رك هوم

 ( نیرکتلا یوثم سابق ) نبنر دن بواو | توف هفنا فتخ نیلاعلا یر تردقاب

 هدندنلوا لاّوسو بلط ندنلغوا لالاتب لاوما ن زاد عب یدلوا

 هنود هن رزوا هلدلوا با هن ربا یرد ید عماط لوا ( هسا رن دولا )

 هروکذم لحم بونلوا نیسعن اشا ىلع یهخرچ قسا ماقمعاق یسلاو

 یعدق كهلاراشم نکل یدیشلوا مقاو هب راحت ضعب هدنرانب هدندورو

 زا هنلاوماو ضرع كنيلاها رکاسع نالوا قیعم رومأم هل بیس یسهرادا ءوس

 رشاسم هظفحو هعفادم راحات جد لاها هل رالوا رسا هضص رعد

 هملاراشم قرهلوا میاضو فلت یژثکا كنب رکسع اشاب یلع هدنراقدلوا

 یدلوا عاشو دراو هدرفصهام لئاوا یربخ ینددلوا عجار اهرم

 ( ساهجرت لاجاو یدنفا هللاءاطع قبسا مور ردص تافو )
 نالوا یمودخم كند فا دم قجالم ند هلع تلود لاحر هللاراسشم

 ردیلبسن دنزرفو لبج لج كموحرم یدتفا قحا قبسا مورردص

 دنسهنس شب یللازوكم بودا دوجو ٌهصنم دوعتو دواورانک دورو

 ( زوکس )
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 یدنفا هالا ضف هداز دایاد ها FETE نا زوک ||

 سوسح مرک سفر لئأن هلساض2میراثو روم قاقحا هدنساننا قشم
 لوا یدبسم هد قی رط عسر زوهو حراخ یادتا ۵ هسر دم ل U ا

 بصل كنب دنفا فراع هداز یرد ار ۳ دعا رابدلوا ج راعمو بتا همدق

 یاضفر تهمت مداوم هرع e اكس E رایو | حسم

۱ 
 هد هنس ترد زوکیا كم لایت ا بلا ر و هج ود هل مجول

 هداننا لواو راد هتراذعا تابوبح هدنرابم سم توو یدنفا هداز ید

 ید زوکیا تم و ید یم ۲۳۹ یوزر نم ید یسهباب هنردآ

 ی ا یعالسالا حس كنم ڪا یدنقا جک و یار ا مرګ هرغ یس هنس

 روف نوک شب نوا ندنهج وت بونلوا هرونم هن دم ءاتضق همچو

 || یرد هنب هدنس هنس زوقطزویکیا ك و رابدلبا هرادا یتا وبح تراظن ردق
 ا ینوک یمجوا نوا كنارخالایداج هدنسهسان هعفد یدنثا فرام هداز

 دعا ےتو د دج زور زو ر یراهسسر بت هلر دلقت یساضق لوبن اتسا لعفلا

 ینامص یتوکی جن رب یمرکب كناضمر یسهنس شب نوازویکیا كيب كردبا
 یوطااو هد رثاوت» تهتم ا 71 کف كندنفا یصولسخ رک هداز

 هداز اص هدلمم رک "هرغ یس هس هنس زوقط ¿ دو ازوکیا كم لصاو هتس هیات

 لوطانا لعفلا هدنرلاوتف دنسم د ومف یالوا هعفد كن دنفا دویا دجا

 كس ر>الایداج یس هنس چو ایمر وکیالنو رالدلوا لئات هس ردص

 یا چو نکا مالالا یدنفا یراع هداز بزرع نوڪ یوا

 مالسالا ج الاح یس هنس شد یمرگب زوکیا كم توتلوا مارکآ س هاب

 یا مور ترادص لعفلا هدنسالوا هعفد یدنقا هلل اد, دیسا هداز یرد

 Fi هرکصندلاصفناو ماعا یهرو ص نرادص ند یدنوا ماعنا

 نکیا هدلاغتشا هلاملو ماا ةعوج كنر ود قار وا بالقت اسا لاعمه یلاثما

 ٭ هلخاد سانلالکو باتررقلاو # هب راشسانلالکو س اک تولا ( تب )

 ینوک ی جنزکس هلریطنارفص یسهنس زکس یمرکی زویکیا كيب ویشا جام
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 هدنرازم لک مان رامو هدیراوح یراصح یا مور هژرب لا ةا هر خا

 هدننحن داق عرخ یزهدلاو ندنر هلقمو هب رم نواه مرح هدد

 قلاخ زا ) هعا ر ( هہاع هللا ةر راب داو اراک در کح تھر رسا ا

 NDE مع ناصعو مرحش مندسمو ۷ محر تزرواو اهر

 مو> رخ مییمر یاب اوهتا دشح ادرف ۶ زو امشب هتفخو بارخو

 یهو لاک لهاو ىلج تفارظ كلام اسا یلاوم ناک هداز ضعب هملاراشم

 همرهو بیش تعرس و ربا دنراتحوخحش "یدایم بولوا وک نی رمثو وه وخ
 هلعط یرظن ندنرلجا نع تسوہ كر هد ردعفاد ین یری فعضو منام

 “رز ی راسنا سلاح یرثدکآ یان ندن راک دلبا دع عفان ینلامعسا نوفا

 هدنهاکنه یکلرکسعیضاق لا مور ندبنس و قح یدبا ولع هلا ناش ر

 هزوذنک هدنسلګ یم ر یواعد عاعسا هدنسهطو ا ضرع هدنلاع باب نوکر

 ںولوا ضراعرصقا تام یراکدحا رهت رکش كنس رمز یک لها

 هدنراقدروا لا هلروصت كسا هو مق روعش رغ نم هدکد لک هاستنا هرکص
 یکی رو رض كحف هدنراضعب قرهلوا تريح ثوروم هساجراضح

 هلکلنا تسارف اےدابدجنا رک اش ماقمع اق ینکحهدبا باا تیک رب

 لهدا سفت ردق كج هجا هو مقرب قدلو ابات كياعقاو هلتهارظ رب بقعرد

 زب زع هداز یلج یرلکدلا ترشا 4ساعت حفر هلشروص هلراعصا هوقو

 مالسالارکج هدر وشم ساج رب نالوا موقرم هدنخش ات تموحرم یدنفا

 الاح یدمشاوا تااخ ب رفرب یک یتعقک هک هنب كندنفا یناسمتقو

 هرزوا یرصع نیسرد« رابک تما یدنفا تورد یراترس افص مودخم |

 هت ولو دلتو لومو رقوم مو دحر نار الا نیب هلو ا لوګو ع وبطم 1

 ردلوفتس وهداشک هرادکر اوزیزهنامودخم هنا باو !همارس دلولا هلقرت ||

 ( ءارعش رها شم زا یدنفآ اسحا تافو )

 نارود یادم بنحنهو نامز یارعش زاستو قیلعت طخ سو هدرخ ||
 بحاسص ن ۰ ناوا FE هلمحوره ی> ن ۷ هب رعد فیت نوار و 1



 | ی سہ ا ا ا ج سیل ہم

 طخو اشناو رعش سما فلبلا نیب یدنفا ابحا ییوتکم ناونع یلاع ناوید

 قواام) نکا لوط د بحاصو داع دلفم 3م هدرح كتءاعت

 قاز را تیاده ثدح ( هقزر نم هسلع ستحاالا الضف الو القع دخا
 یهت اسا لاک بابرا رتاس هللا لالخایذ ترضح "یلجت هجتثادصم
 ضعب شاامرفو دن اصفو می راوت اوج هدقلارا هلغلوا لامقاو ناو تشک

 ےظنت "هدنب وج كردبا دنارف ةعوجج خاسشاو ناود تباک هلارابک

 مهیسح انوخاو ( هعطق ) ىدا لاسعفناو لالم عقد راو دماو لاح

 AE RE متفلخو + یداع الل نکبلو اه واکف ۶# اعورد

 دل *# نولق اند تفص دق اولاقو # یدآوف ق نکلو اهوناکف
 قلطم لعاف بانج رد قتاب هحشدافم ٭ یدادو نع نکلو اوئدص

 لاص قبسا مالسالا مش ندنفیدمهلو|قمل* هناد ر دقو فاصنا بحاصرب

 تامفدلاب ( ناهد تسد ردزاب ) لثء لثم كندتفا دعسا دجا هداز

 هدنراتهدخ قاسم دو هدنرازش* دنسم تماقا وا و ترادص

 لوص> یهو هه افتساو ناب تفرعمو ردق بحاص لوا ندم قوح

 هدعد یذلالا نامز کیل ینآب ال ) یتیدلوا عناقو ییستم هل راقلعت “هرم

 ضوع لی اموف امو هجوم ییقانلاعماح شرم ثیدح ( هتم رمش

 تاقلعت» راس بولوا عياض یردقو رع قرلوا عنام هنضیفو قاقحسا

 نالوا اط> ض۶ هرزوا یناضتعم هقاس نراج نالوا دوشم هدنفح

 نادابس اند تلود عاد هکسا ( هعطد ) یدلوا دوقفمو تو احا دعما

 اناد تفاب داوم ۴# تسکح نبع كللم مانطتنا یارب زا # دس رم

 ( تشجز اناد برق لوصح ارادان كل # لقعب ارادا برق

 تاشو .دکارو یلالز و یماح رانا رظن من رادنا راتعشا كجا را

 ردتهاصو ناشر رپ غیاب و فاصو ناروئنم هلساسق هن راوطا ییصصق

 هدنوالحو تعنص كنم رامشترهشو راب رکش هینابضمر صوصخابو
 راد هص> ندنراونا ( ةهکخ رعشلانم نا ) یتا جر هتان ةبناضمر تذل



# ۰ 
 یھ

 واتحام“ولتلو 5 نالوا

 : ك راترضح زم دنا

 هنت او و : ور ابا

 0 را ی راقدر س

 | یدجتروزوپ ندیا هلاکم هلبا شاپ ىلع راده“ یسیلاو یلبا مورو یدنفا |
 شاابز هنلاح هجرت

 | الما نوچ اقوا ازفا
 زو رمضو یرارنک رناسوروفسم درک ر هدنساشا یززهلاکم:

 شماه ابز غلب

 رشد

 ER عرصم)

 احا رعاش ها وا

 احا رعاش ها و |

 :. جو

 مهرب و مىكە دەل اكە نیح ید ید" لر لودع راهظا ها در هب ورک 1

 نکالتس كنشاناعر ات لاس د ا

COR 3 

 ۱ | هال رادو تا ایا ناصر راه توس هر اصب لاو نالوا

 اک الاح باصن رهوک راول هوم دلما داتشنا هنراالشف یلغوا ك و

 ۱ ار نان یکی رانا ر یک اش دعم هدناو دو پاوا یالا

 ]| اهولخد اف ندع تان ج هذه )ینو ۲ یاو ا كرف ص هام وا رد اما ر ا

 وز نالوا یدامعم تاب ع ربصم یدام ه تجر تا (نیدنااخ

 کم ) از هارپ ناطو زد | رج ر یدلوا یداعو غجار هب هب هجان

 | نغشناا ٭ دنورب كم كی شیوخدارم كنه ٭ دنون ہک اہناو دندش نوک
 (دنورو دننآ رگیدو دن ورد مقر ۷۶ دب واح 7۲۳ د مردی

 2 هبسور دسافم رک دو برص لاو>ا لیصم (

 هام مدقا ندنو ند تەر اک ترو هرف ی سر ڪس ن ااغ برعم ۱

۱ 

 ژ ایش قظصم ی اد یرظا دم وص تولک هشاب o لس هد جولاى

  للغوا رادقارب یلتکه راب یطباض روغبل دو وفوز یلغوا نیطنطسق

 رام مات لب روع یش زا یدارعلب و وفا یلعوا دزد و وس یهشزو و الا

 هرزوا یحادنلف م هطرضم "هو ار مدقا ندن ول كر هنکا لو یکر

 یتقاروا هبزج لوسرم هجوم هماندمع ناتساوا هلدابم هلا واهسور

 زا هدب ندنهیدلوا لوم رغ ییددلوا ندنسهژلوقم رعت نسح یراعد

 امدقم رکو اضق یا نوا ی رلقدلوا

 مالالا مه و یرقو تابصف یراکدلبا التساو طبض ندرااضفراوح |

 | ردقهجراو هن رهن نبدوویزاضقیناسراصح هجالاو یراضق نیدوو
 لقمر ق ر هلاق هدنرافرصت دن همتی و عالق عیج یراضد هنسوب

 | كوق یییرس لامو قلوا كم یک یکب قالفا کرو هرقو قلوا تموکح ||

eهناصح هلع ا كجەدىا تماقا هددارغلب هلارقن ىلا  
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 ۱ كمامريکم السا لها هقشب ندرنا را دداع پا ملم هپ هن || 1

 یرهدرکرمس ولپ رص هروک هنب رار رقت كراکوو یراقدلوا هدنساعدا
 یرلکد دو هارب قافنا یسهلج لرد | تروشم هعفد جواب و هر ز هلی ۱

 هدا ز زا رو لد تعدلوا ین رط رات ار ۶ ê هجو یرغ ندنروص

 ندنفرط ط هلع تلود لاس یو : یکوص دوم اب وس زوس

 فال یرزوس حد _ اا لب A حا رمال لب قازا دار 1

 "هدار | هدر رام هل ءاس هل هک شات ندعوا 1 امو رگ اب اکیا

 هد هسرواوا هنره تواوا ید نا هدا قحالوا هلمحوت هرلع تاود

 هتسور هن هداننا و و ی راقدل وا شعر و باوخ یطق كرد قتلا

 یراتاعر الصا هطو رش نواه همان دمع هلعضو و ف هک رحشندنفرط

 روک ذم ه> و تا را یطو رد یس ەخاصءهسور ر ااو یتددلوا 1

 کروبهرفو قلاف هدرز رب و ز هعاد هلج هدنلخا د هموس مدو دح هززوا

 وار دیرغز رتسا قوا تعوکحر لمم ەز اب واشاب قرهلوا كە هلج

 دفاک یرلکدرب و و ندناوح كراموس س ود زالوا یار هل م> ور

 هبلع تاود هراتروصو هدقدلوا ناشسم هان ا یجومو راشم ندنسهچ ر

 هب هملعتا و دین رطرآ ہد اھ ےہ هلوقم و و یکجهلر و اصر اء طة ندند رط

 نوامش همان درع هلا ییددلوا ندر اش رولمهناوااعاو ضرع

 شب قرهنلوا قصل هتیعر مد رو هنلوصاو يما وق هلع تلو بو هنو

 کرو هرق تور وه راد و رب رح ذغاک و ایا یعومو راشمیواحیدا 0

 هد هسلا مو رع یک« ال لود ڭكمود رم ردقنرهو ریمسل و عاحرا هنورط

 ناذیتسالاب ندهیلعتلو د هدنروص یکیدنک ییاوج یواحینلورق 4جو و
 هيلع ها هر هر رع تروصو قرهنلوا نیس هتسلرب و ها ار ےہ م

 هددغاک لواو یدناراشلنا ر رقنو هداوا ار ار هرلابکو یدیغددلوا لفگ

 طو ریش شلوا مطق راد ون fe هدن واسه همای دمع ال وا داوم ج ردم»

 هلع تلود هج 9 ینددلوا ندع دو قله نار هح وم هح سهم

۶ TREES STEERER ELAR, 
۰ 
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 ۱ مارج نالوا عقاو كنساباعر برصو هلوا یسایاعر راذک ه برج گن هينا
 نک ایس كنسااعر برص هدعدقو هلوا یسنم بوتلوا وفع الک یزهقاس

 نالواشعلوا ثادحا هب رام اتسح نوبلوا دوجوم هدیطارا یراقدلوا

 || رەوا ااو مده هل فلوا زسمو زا هلل و ندنو ژروءلو تاماکعسا
 هلتحاب رالڪګ کس ر اسو رزاهقنلپ و عالق عج نالوا دوجوم ورن د هتواو

 كنهبلع تلود لوا لک هلیتاوداو هب رفس تامزاول راسو تام*و پوط
 هل محو یکدلبد هماعتلود هب هم وق رم لاو راهلوا ہد رص و تالع د

 برص ندنرافرط یرارک ع ظفحمو هیلبا عضو یررکص ظفحسم
 هدن وب امه همان دمع هناا هبلوا یدعتو رجز ییانمهتسعر قوقح هتساناعر

 ۱ كج هل هتلوا نت هد ن هيلع تلو د هلیسایاعر برصهرزواینیدلو اروطسم

 كدارغلب و جاونواضقیکیا نوایرلقدلوا نکاس كنساباعر برص داوم

 ینراصم ناسعاو یراصم لارتمو یه رحى لاو نالوا یراوکرب و

 بولوا شوا طبر هعوطقم امدقع یلد زوروا و یسهعتود یارسو
 یلاوهنا صح كءوطقمو و رووا لاخ دا هعوطعم هعف د وپ ید زج لاح

 هدنسهرادا.ل رک سانو رک ساب بونم وا لاسرا رش ام «ندنرافرطلصحتو

 مےلست هلص ع ندنفرط رنک ساب هلرب لیصح هلتفرعم رآارنکر باس نالوا
 | ةناتسا یاب ناکرزاب امدقمو رونلوا نیعت رادقم هلاسح نوتلا بوتلوا

 | رادصا یاعنامرف هلرب طبر ی رلکرک شیو دارغلب هدکدلک هتداعس
 قلعتم ههلخاد لاوماو ه وکر و یسهدام رلکرک ید هسباشلوا

 هدر قلوا ندداومقلعت» 2 راجت هماع تلودو هڪ ؟ںونلوا ندداوم

 روفسم هنلوا طض ندنفرط هيلع تاو د ندنعددلوا یسانم هبعوطعم

 ۱ و طنار رقم كلامطافف ن الوا هداضق یک انو ایشان ناکرزاب

 هقش ندنهادلوا ندنعون وکر او بولوا لرمشع تاعطاسقم سد هنيا

 هدام رولک هعوطقم ندنکیدلبا لوبق لارتو قرت یتی” كنلوصحرشع
 ناذنسا هدامو بولوا سانمقفلوا ط.ط ندنفرط هلع تلو د هلةمامل وا

 لاخ دا هعوطقمو هما را یراتعزو را ٭ یشاب ناکرزاب موق رم + .دوونو
0 

  Jںوہالا )



 شارو رارق هرزوا قوا ریعشتو طبط ند_تفرط یرابهاس بول
 هطبار ام دقم بوتلوا ربعشتو طب ندنفرط یرابهابس هن ندنفیدلوا

 هرلدهابس صن كرا طوءالب نالوا لصاح هدراغاضط هلمحو یکدلو و

 هس رار یلوق یلر و راها هنلوا طض ندنفرط ااغر یرخا فصتو
 ند هلع تلو د هلو | یرات اکتندراب رک, كنسابر بترصبوتاواناکسا

 هقسشب هنب زرب راب رهکب دوخاب زرردنوک یم رجب بوئلوا ناتسا
 هدک هلک یربخ هنا ودنا قلعت هسلع "هدارا هلو ارد وگ ی

 مالسا لها هس! نالو | هدنردب یسالاعر ب رص روللواهداهاهنفرطکر و هرق

 دارغلب یراحالس ع وچ هلذمالاقیمو ززیدعبولوا شقلوا كرادن نوما
 اضق یکیا نوا یراقدلوا نکاس یسالاعر برص هئاوا ظفح هدنسهعلق

 هدنراد قلعتء هن راضف هتسوب و راصحهحالاو ندوادعام نددحاوو

 هدئ_شو راو داراب زهلبا كر هلساناعر یرانا تول ندضارا نالوا

 ااعرو هدمالسا لها یرهناش مالسا لها ءدقنالوا هدرالح مکس راسو

 | هدقاسو نی زا دعب یهتناهلواهدایز یز هناخ ءاعربواواهدانامریرهناخ
 | هن کروب هرق هلبتدواعم كراكو موس رم كندغاک جازسا نانلوا رب رح
 یتیدنلف لاسرا ندنرافرط اشا ىلع هلاراشمو یدنفا یلج +لایعوم

 ه اسطعترادص تناح هل دب اغادجم یراد س كمااراشم ف نیدن

 | ندنا بوق ارساو ثعب هلصفم تار رحم ندنرافرط هسلا یمومو راشم

 || ولپ رصو ابناو ضرع هبالعا رب رس هیات یعگاردص صبا ید

 | تربض مرجال نوع هل اهثحایو هلاکم نا و دعب ای یم

 جات کا مایب لاسرا هلبا ران راموطو مازنا هلبا ماصعص نابز قطن
 هناکرادن هنملع ولب رص قرهلوا ماما یب هد هناک وام درف دزن یتجهلوا

 باب را ماّرتلا هدیدلوا یعوعس* كنا هسور قم هد هناتسا يیددنلشا

 نامرد لاحردیدومعو طو رش دوقعم هد نیاود ك دا ناسصع

 ندهوق رخ یا امدقم نودا ناهرب ا وک ینا ی دهنمحان لص و و



) ۱۷۹ | 

 تچجوم رب هدقدنلوا لاوس صوصخ شضعب-راد هب ولب رص ,ریص بی

 كماع | لخادم اعطد هب هدام طو رس دمع زا جراخ هد ومعم ظوارش

 ساو پوشان هعمردشر افیسا ید نا وا باوح هرزوا ۰

 هبتفرط یدنفا سر ادتا هدننض لاوس ی اکرادت لاوجا بس شا

 SL ید هلا یعوم یدلبا لاوحا تاس لاوس هلا لاسراینناصجر

 یل راک دع |تمعر لود هل اعر می هر هروگکحذم طو رش كن هموق رح

 ناجر ییکحهدبا ضیا یرلهس ر هلعس ن زادعب 9 ناس ین راما صو ۱

 یدانعو تعفاا_ح تروص كنولب رص هدکد لب | نالعاو مش هد وس ص

 نالک م زالو ریسسل و اسا هلو د نط یا بولی زاب هدغاکرب

 "یلدا روکذ م دسغاک نوچ“ مابا رب رحشو نیدت هب ولپ رص ید ییایاسو
 تروص ناججرت یتفجهلوا بجوم یتص» تاوهس هسسلریو هر وب نح |
 ههوق رحندنفرطیدنفا سدر ییددلوا تجاحاک و هدکدلبا ناسهدشناقح ||

 ندهرکص هدنفح ولد رص كرولا هسور جد هسدا سوا هدافا اها ھك

 بلط كني هلثح ندنتالیصفت یراکجهیمکچلا نوچ ا طورشعیسوت
 بناح هدر ص کارت یر مالعتسا هدنیکرتو اطعا كدغاک یکیدلبا

 هدراو هن و اه یو درا هدرلانناو ید هغ اق نانلوا لاسرا ند,ءاقچعاق

 یسهدافا ى مزال رب اد كداوء نالک هللوا رک د هلع ءان ىدا شلوا

 حو رشمو لصفم رکیدخ روم هل رات ینوکی جر نوا كرفصام یواح
 ندا باح ا كف ولب رص هک هلن وش یدلوا هدزاوتم ید هفصا هغ اقرب

 تاموس رھ لو نام ندلا رت هد هسلا
 ناباجت یک هرکه دزلبصم قد وعل

 مدقا مدقرب هلرب سکع ه ولد رص هّتملا تیکه لتمر دعو ندنعیدلوا

 4 ردق هنووح كن روم هنر زوا ولر رص ندنعحەلوا تچ وم ین راغ اا

 هداوا هرکصتدقدنلوا سم ما یر هل توط موت کم توو زارب صوصحو

 ۰ تر 3 ۱ رم °

 ( بوخارب )
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 هل هدراسفتسا ولام تلود مارعو رابتسا رارکتاب اکر ا ا وقار
 ردرادیدب هدنکودنا شا اضتقا كرو راجا یاو هلکت ارا ظا
 هل دوخیآر دوخاب هلی خلو دیلط دعاک همح ولوا هذههلاخا هک

 همش هدنهددلوا یم هنصرغ كا داسا ندک و قلا هلا هم یی ولپ رص

 هب وقتو كب رو ظاشا ندشاب یکی ییولپ رص هل اهلیسووب یدارع ردقوب
 یراهدآ ولهسور هننورد ولپ رصو قیومت یسص*ردقهبجندبا قیوشتو
 تاب رج یتددلوا ینہ هنضرغ داسفا ملک ییهموس رم ةا ككردنا دشدما

 قرهملوا یم ر رب رقت ەچ رک د غاک یکیدتسا ردقبقحو نیش ن رق هلا هفلاس

 بو وق هنتروص هبعسر تح ص هل رقترب هد هيا قجهلوا نیم یتاعقاو
 ردشجهلو هطبار مدر دنوکر بخ هب ولپ مصو مدزایو مغجبدزاب هغر ويسرپ
 بوردنوروسیشیا كرد زع وا زواج هب ولپ رص كد خاک ییاونکل

 E یترامالکر ولک هحاص هما شخا یدک ز ونه هصن دل اروص باوج

 هب ولب رص هیت دغلا ربخ هنوکر ب ندنفرط یا تقولواو را ما تفوكردبا

 ترشا.«هشلا تفک و و راکرد یحهروتک هتسهجرد قمامهنلوا زواح

 بج وم زروتف كرک اسعو نرومآمكجهداو شا عمحشو دشت هرزوا

 یکودا یرهعدخ كا SAE دص هلتدو دادتعا رواوا ید ومو

 ماسندرو ذح كلرب و باوج ارب رش بقعرد یئان ندقملوا راد دب و ررقم
 نیراب و ندنفیدلوا شاشا هباوحو لاّوس ییا مولا نکل یکیدعوروک

 تاودو كر هرتسوک تدناقحتروص هدنفرط هرزوا یب رد بآدولهسور

 هن كردا اعا هللمو لود ییراءداو روعزوک یدهع طورش هاش

 هناظومم«یکدنروک ی ربع زوک م ید قمراقچ داسف هنوک هقشپ رب
 دقن هنلاصختسا كنیابسا یطیخو مازنا كموسرح "یا لاج ءا
 ط ورشو دومع "قاسم نانلوا رک د كنولب ربض هلو ند همزال ید

 زر هلو زهعلق روک ذم رم یتطو رم هسورزپ و یی رافیلکت یرلکدلا

 ك.یروبهرفبواوا هزوتاب ولشاب و كمامریک يسم مجههزمجماو قلاق هدزب

 5 ۱؟
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 یددرت ایطف هدطرش یارحا كن هماع تودو یر راک دید زرنسا قلوا

 زا تقاوم هلكوت یرزوس طو رش "یا نمهنوک و واب رصو ییهددلوا
 ةمزالو هدمعو طرش یاضتتعم هل و یک رب و ماظن رص»

 ٩ ینکیدلبا باسحتا یرالاخدا هللا فس هتعر تح ندنراقدعشاس- هتیعر
 زا هجو قسهلاق لح هلل اقو لق ندهرکص هلر هدافا «لقابس رابخا

 ۱ | لر ول رص هذهةلاطاو یتیدالوا دع ندهمزال كار و هكاذف رنیلصم

  توطس رانا ارظن هناکرحور وط یرافدلوا هدکع | تشت

 ۱ ۱ رک ادسه عم یکجەسع هلازوس ل_یلص- و هه دل وا دال و

 1 ا راظفاسحم ندناود فرط تادح رسو عالق عج هدسلودره ورن دهتوا

  هظاح هروک هنسهقاط اناعرو یکدلک هل ر دتا ظفح هل داسعقاو بصن

 هل راک و ع رز ودنکك رانا نالوا تواطم بولو انعع و دنع یماعداع الق

 كنس قاط ولپ صو کو دا یرات>ارو نما لوصحقحنا قرهلوا لوغشم

 | هنکو دنا شايب یرازوگکندنراقاع دارغلب امدقم یرلاحر یموصخو

 ۱ ۱ هنس هعاد داراب كرك ندهنستنطلس فرط تولوا هل وا یدع” هم

 ۱ برس ااا قر هانوقرامدآ فصتمو دج هب هر انس عالق كرکو
 | راهشتسا ندرللکو ناشلوا رکد نکستءلوا ناس یحهبلردشا هدصتر
 | هعدقهو یرلتدلاوا هرزوارارصا هدنزاعدا الاح نواب رص هززوایتیدنلوا

 | مز هدناب و هرزوا قوطنءهناهاش نواه طخ نالوا رودص هتفاضرش

 ] هناورسخ "یطقیآر الاسهدهسا هدقفلوا تشت هنسارجا كرب ادت نالک
 | همفصا ةم اف ه یاابنامج هبنر "۶ تع نوما قلوا مولعم یتددلوا هنوک هن

 | كنامرفو را كجهدبا ج ونس هدنابلواو مالعتسا هساع هدارا هلرب ضرع

 ع ید نسما مالعاو رب رش ندنماقمعاف فرط هبهنافصا بوص نب
  یرظا هقوص هل هلا هرو نع هعاو و ند تعدلوا یواخ ی طع رد ص

 | نالوا هللر اب رص بولوا ر رخ ندنرافرط یسلاو لبا مورو
 اقیماطآ هتمعرو عمر هنطو رش نوا مان معو یی هم ام

 (راشم )
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 دلرلهوق رم و یتروصیدغاک داوهیرلک درب وهرامو.درم كنا ای وهو راشم

 اب وطه هنس هک هرو رم هاو یس هجرت ددغاک یرافدقارب هدنرات د وع نیح

 ضرع ه هناهاش فرشلارها فرط یول یئانندملوا شلردنوک

 نواه طخ هدنروحو هنسالا هعاق هعل اطلادعب هدقدناوا مدسقتو

 یدلروس مترو هدیشکی هاشدان نومنمارک

 ( نواه طخ نروص )

 هع اق وبشا عءاج لأم هراس قارواو تارب رح ندا دورو ندنبناج شین

 ندقعازوا یب رالی د هدرهجردوب ینیعالم ولپ رص یدلوا مولعم یمومفم
 راسمظا هدهداموب یظعار دصر دقعازو این راقاناو ین لا هرکس یوا کو

 یدوجو ندلا ریتكتهسک كس ج وایناو شع اراک نا تدالج
 هتسشا یدنا شمزاب م دةم یصوصخ یسفلرتضاح كنهمزال تاو

 هنحطعاردصو رس ودنا تر داب هنللصح بوم شوپ رده المادقا هراهداموب

 نوعع*یدعا نوسلبامامف هن راریپدیو بر ندنا اض ةفا رسسهدنا رب رح

 یدتعاام لثم هماعاو دعاو ےکیلعیدتعان د ) هدنو رقغکوش نوامه طخ

 ةعطا "هدارا یرلل وا تدآت هلقبس * كرلواب رص ءان هتس هک زکات 1 ۱( ےکلع

 ندماقمع اق فرط هلغلوا ماناو بر یب یتددلوا ندنساضةقمهن اهاش

 ییهباع هداراو فب رعت یب رژد طخ نوعضع هب یمطعاردصبوص بقعرد

 یدنا رییسل و لار او رب رح هع او هدرفص هام طساوا هدرنیص یفصوت

 ۶ ثحابم ےمنعف ینعاوثح ناو ۶# مع تضخفوضغ سانلانا ( هعطق )

 ( تحايل ا كلت فک موق اعل ٭ ےھراہ ترفح یرئب و رفح ناو

 ( هرها یخ یضاقا هاب ناسحا 0

 قطصم یدشح یدندا هل اربخ قبسا یاہطا رس یسضاق رصم الاح"

 نوجت*بواوا قذو د ردقلاسح هغلمشاب میکح هدقبسا رود یدنفا تی4

 هب اهاش نواه نوردنا هلّتس جارعما نسح نالوا هدنجازع حرفم

 یوا نوا كلرفص هام قرهلوا یتکرب یتقفاومو شرما نسح هلسااحر



۲۱ ۱۸۶ ( 
o aaron raa aE | 

 هاب هلا یعوم هرز وا قلوا فرصتم ندنفصتنم بجر ءام ینو ڪک

 یدنلوا ناسا هرونم هن ده

 ( یهاشداب مارکاو شا "هلاسر یدنفاراهم ضرع )

 ءاتبا هلانل ابتلا اقلعم ناعالاناکول ) بولوا ندمارک | ناباش نیسردم

 - جاو لصالایسراف هجو یل رش ثیدح ( سراف

 ° قحا هو هساسحو هرج هر دال لئابسم ضعب یدنفار اغ لع

 ۹ اسر ییدلنا ماعا ت رد هدانا و لنا ماعا هنعجند هح امو هش دنه ۳

 جات تح اصنرضحتفطاع رطن یر شنم هل حس دنسم تمه یس هن ارمص)

 تنارخذ سفنا علا(هعطق ) تداعس یامک طش تاقا و العو تو
 لیقتناو مسعلا ىلا لبقا # هرخافع سردت مل علا سردب نم # هرخاد
 ردق ناطلس مارا رهظم هج امف ا( هرخاو لابقا طلا لواف # هدصاقم
 ۱ ندنع دنلوااطعاو ناسحا ادقن سورع كس قرهلوا قلحرخبولوا تو ۱

 ىو و تشلعم توئلوا العاو لقت هتسهسر ۵۳ یسهسردم ادعام :

 هحوااعرب قر هنلوا راشعاتشعم هنس هدعاتلابسحردق هنّ واومو بلس

 ماللسلا هاء لاق )یدنلوا انغاو مارکا هلتمجر ھ هلو ا همج ول د قل هن را

 اهاشداب ( هعطق ) ارشد ارشناو ریش اریخ نا معلاعاب نوب ز۶ سانلا

 نینجاب 3۶ ینکصهر ناعج ریخت" مزعرب رکا رخ # دابو هارمه قیفوترکشا
 ( 8 رک ۱ املد تمدخو یهکا ۶ تنکسم هاش زا لالج جوا

 ( شدورو بابساو یسدق دوعسلاوا مح2تاقو رک ذ )

 هجورب یدنفا یصولخ رگ روریمو موحرم قباس مالسالا حس هکنوچ

 عماح ناکنج ناش دم ناطاس محفل اوا هدرا شم ةنناس هعفد روکذم

 تجر هضور نوفدم الا هدنشاب یشقو یی وا هدنبرق قیرش

 یراخد جاقرب ابقاعتهو ان اددح یهناخ ردنلف یرلقدلوا یسهصوح

 یردامو عبط عاما كنب رب ره هلا داعقاو صن یرخا دعبادحاو

 تسرودیشدنا تلصم نوچ( ع ) هد ردنلق راد هراداو اغوریتیدلوا

 ( وردز )
E 



:0 ۱ ( ۱۸۱ ) 

 هجقدلوا ادب وهو رادندب هملاراشمی دیراقدلوا هدنکلسم (یشیوردز 1

 الا ی ک هلءفراش طفل یو هملعو بصن هل اجو £ حل نس ەقشب

 قفوت ر اکر خا ككردبا بلسو لزع ی لاس حس هرزوا فداو طرش نالوا

 بح نزمو لردبا هب ونعمو هبروص تخش*مج هللا هوشو و اینو حس
 نیدهازو یلص دو دعم اهدعم اذه يلع ءا رلیدناابلو امد نژ كناملکو ءارفف

 بلج هدةبقح ینیدنفا دوج یستفم شعم نیطبا ره هرز نونلغمو

 هنطلس قرطو نوغدو بذج ندنشالو هدننص ننحشمو داد 2ها تمه

 بطق ترضخ تب قرش« قحو نزعو مرکت عاونا قرغتدم هلقوس

 تسنهوارشک هه داب زومهر یاب رد (هعطق) یدنارلشانا تماو تلو د ققح

 ۶ تسیچیعدنا د هج سک تسرابشهان ۶# تسر هراریسک ی زار هدرپ رد #۶
 ةبلط هدنلصا یدنفا یشع رح نکل 9 تسدن هک ا لاحز مندوش تسمرد

 راکرد تبالص هبت رم ضعب هدنعط ندنکیدتا تّلشن ندنسه رعز مولع

 زارب هلسس یافغ ندتقنقح ( ول سلافصن كوللاتمدخ ) تولوا
 هدب وجو هرم هروک هنفیدلوا ع وم یشان ندتفارظو تک ازت ناصقت

 یودراب ضعب اا ندنهبدلوا فقاو كولم سلخ بادا تااعرالوا

 هرکصندنتراشا تنقاع یم جاقرب ندنزو تمارکو فشکو تکر جتسانم

 ( هت رورف نینچا رم هنوب زک ندوب # ماوي نیزاهب ناز نم ( هعطق )
 هداز یرد یرلفلخ كلذک یدمشلیا تع زعو دوع هنفرط الو كر هد

 هدنرات خشم ةا ةعفد لع عع“ نم ید یراترضح یدتفا هادیعدسلا

 هلا هدها دن ناسا یرافلس قزهلوا هبتطاب و هب رها ظ تعج د م

 یشعمو كلاس هسسجم قد رط نوجا قلوا ققوم هب هد دنسد طبا عرب

 هم رافرط هلْغلوا فأ هنفیدلوا یرافلس بونلوا قرشنم با یدنقا

 دارا هاقناخ نیشنتسو و داهن اصضعب نانلوا ف رعتو فصو

 یوکب ( ع ) هدانا یراقدلوا تالا عم ەنلاق لاح قمشحشو فشک كناوذ

 تاک هدع.سآ رود هک دنا یموم یلسدق هج“ اوم ( مدد هار لىل د ى هتمراب



 لامالام ها هناهاش ناسحاع اونا راسو توسکو قلحرخ یرالاما همکش |

) ۱۸۲ ( 

 هب 4 طنط اک تع هاکرت ال عن یهسدق ضراو دو رطم هللا ردق
 [یاضءعم نداضق راد ید هصوصخر هدرااشنا ینیدلوا یهدق ی

 ىدا نیدلا شع“ قبسا رکسعضاق كردو دورو راشخالاب

 ضع ندنفل ارا ساح بواوا دو دهم ندا تمادن هرابک ضعب یک

 ترش هبارک نالوا سم نداوها هنوک و هلا هب رح ا دالوا

 "یلاوم هدتفوزاو لئا هنلما لوا تواوا سردم هل رتنو كل ردنا ادس

 قاناوخ یراخهدو درواو قرصتم هتساضف هماعو لخاد هن دادع 4 رود

 هل راتهادن یدنفا هداز یرد هلاراشم هدنندوع قرهلوا نه سینه هلا

 اشم یدسنفا یسوم هدنساشا تبع نوکر یدمسشلوا لئامازاس

 هدم السالا"یفرطو راک دن وفصو ییدنفا دوعاو ا یسدق ندر

 یغج لوا رادم هتمعصمو ینطا بلطم هدکدلبا هدهاشم هج وتو للص

 لج ه هناستسا د هلا راشمو راثکاو طارفا هدفصوت هلرب راهشتسا

 رد یدتفا ینو ینا ندکلنا رارصا هدننناحو هملع هدارا هتهلوآ

 ۳ ترا هکعر لک مور ملتوحد همان هردو تلالدم ىت دوا
 هل ا مالسالا جش دعو هنفبملوا ماکب هل. ولوم سدق هدنروص یکندروتک

 ىلاعرمااب هرجا نيعب را ندهملع "هناتسا هلع ءان یدشایا تنامطا لمص

 لصح كرد تاراضو رج رفاو قف هل رامظا لسوت رابدب رابد نوتنج

 لاصباو دوع هلوناتسا بولا ییدنفا دوعسلاوا هدنوک کا زو

 ناطلس قرهنلوالاکاو ماعا مارتحاو م رکت ةمزالندتنطاس فرط ہلکا
 , هدنسهمجاوم یالسالا جش باب هدنراوج یی رش عماح ناخ د

 نادنزرفو یشاوحو صاوخ رفاوو یدناوا لازنا هصوصخ "هناخرب

 كنناقلعت» كركو كنمدنفا جش كرك ندنراک دلک ربارب ىدافحاو

 ( لفسلاد نمرخ یعلادلا ) اسنارورس نرضح تدح یاضتتم هلون

 رح تمم هلوتناتسا یدنفا ج“ قحا یداوا امور هلاح بابرا قادصم

 ) هدنز رط (



۱ 

) ۱۸۳ 

 هطوخ رد # دشن قورعم هک یسکنا لد مزح ) تاب ) بو اک هدنزرط

 ۶# تساو>حرب ماعو درس زا سو ع روس 3۴۶ دشل قوصردو شا

 هلا یرپ فص ۾ یی اوم ( دشن فو نامج نیا بارخ چ کر

 قاشم هدرادد ینددلوا ولم هداتش تدش ردقول هدنطاطح | تقو

 راذک هلا یدوخخاو یشغ یناقوا رکا هلهلوا راع هدایز هللا هب رفس

 هرکص ندنوک یا هلغلوا رادتتا یب هقمراو هواه یار ندننکیدلبا

 نم اشمرقوت (رازب مداقلا ) بجومرب یراترضح راکمرکر ان ره تالاب
 روض لیدبت اراشعا هنس هنس نداع یراماطع دادجا هدراک

 وند دادتلا هلو لپ هلع یشغم هبلا یعومنکبل راب دروس تراز مزع

 | یسلک هنوام یارس یسادرف ینہم هرات دروس تدوع قرهبلوا

 ۰ تتوب هدننم یسمرتاد افا راد نولک یسماشخا هلعلوا
 ٹی د ( عارفلاو ةحعلا ساسلانءرمثک امف نوغم ناتن ) هدهسا |

 ۱ تارابع ندموج یدنه ش همه هلءاع تدسش هرزوا یغالبا قلرش

 دا یره دا سوم یدل توغ سا ها ین ی وا
 ف رش سدق ینوک یجزوقط نوا كمرع هرزوا یکدلبا راذکی رک دا

 | هام وشا یدنفا دوعسلاوا قحا یدلوا رفظم هنلومأم هلجوت یساضق

 | موح رع عءاج بولو ااقب مزاعو ایندلحار ینوک الث یعجوا نوا رقص
 ۱ رار دقو یراب رع هعلملاتح و ءادا یزام هلا هرذک تعاج هروتل وا

 راب رعو لوقنم هب وا یسهزاسنج هللا هعطم تعج ندهناتسا "یلاسهاو

  یدلوا لوصو هه رق یشعن كردن | تالللوتو ناربیکت هلسهوش ناتب رع

 ےمقرعیال هاي تح هناسلوا تاضوش اش راتهتمو ) یلاسعت هللاةچو 1

 زعلا ءادر یب يهافخا # ةقناط زعلا باق تح هلل ( تب ) هری

 مو ندنا-قافتا بواوا یکیا نوا زوب ینس نینس كموحرم ( الالسجا
 شءا یتوک اٹ یج درد نوا رغد هام هرزوا یرب رقت یدنک یتدالو

 هجاسخا هملا اتل نم ید دح قدرو ام کڪص شک EL هلوننات سا 4

 سم



) ۱۸۶ ۱ 
 ا ل م ا ا اده

 توع نا لجر هللا ىضق اذا ) ماركلا هلا ىلعو مالسلاو ةولصلا هلع

 دو دو دج عارچز کات ( عابر ) هجاسا الا هللعج ضراب

 هک نیب حوا رس رب در # تشهم دوسو خزود نایزز کان * تشنک

 ( تشندوب ی دو ها لزا رد۶ ی اا

 ( كب یروت هداز اشاب لملخت ینارمریم ا یسهرق ءاول هبجوت )

 ندبلاو» قد رط قرهلوا لاقم كلس هدشک یلاوحا لاسجا مدقا ندنو

 قر هنلق تمافا روم هب هر داو قلا هباول ناربم "هصحزو لاکتاو جارخا

 یعرکب كرفص هام هکب هّلاروت دم هداز اشاب دج لبلخ نانلوا لاسرا

 تاقو تاشنعو همج ول ی“ هرق اول هل س هر قلن ريم رام ینوک یخی

 یدلرو- تسلیم و یواد هلا یرکن امج هجو ریسک هنن رک هشدخ

 ) ارزواب ناعطافمو كالا "هرادا اا (

 لاقم ضعب عامسا كفولا رکج فوساش ضعل ورن دندهرب هکن وج

 علابط لاوحا نالوا هتدایسءوقو فرطب فرط یئ ندنرللآم یی بط

 راک سس ًامدعم لر دنا لادتحاو یواس لئام هدنراس ین ا ناکس

 فرص»و َیدا هتسانما جبع ندرکدک یلعالاو لفسالا ن u تب رللاحر

 ناح دصتو لام بصغ هشدنا ندرخا كناهدحا ها ًاشام فک

 نت ES یی رال القتساو بلعت هدهعرد رولوا یدوم هتس التا هلا

 یزراوع4 لالتخاو فالتسخا نالویعوقو هدنش یرالاو رز هلر

 ةا ل رغ ل نوو تاترو دنسم طبص تسلها الب یرانکو ناک دا بولو ۱

 تشک و هل تعط كنسارک تل ود صعد شعا تفلا هلتدز رو تلعت

 قدتع هراس لود هلوقعو هلبارلنا هلکش | اضتقا ترفاهرب تبلا هدنش

 هل بیس لادح و كنح ندا ثو د> ورن دنامز رفاو هدنران اہم هدعاتعلا

 زور زور لا را هس رح نونوو هب رکسع تود یر ره اځ یاضعمرب

 دیک یتانندنرالاغتشاهلاصحت| یبا سا یبسلوا لامکسسا زورفا ع
 یر وجحراخ قردوا ناخن تا گرب ره یشاحشین و اورب ی

 رسم



  ناربو و ناژوس هللا فكر اکر توشآ تتلو تا "نیازتن یف ناول
 ناماو نما "هربادیوح ندنارک و ید یزانلوا یز 1 اج زوخ لتا ڈو

 نکنا هدکشا نادعتسم بولقبلج كر دنا ناکیاشو ن العا ىب راتاو كتا

 هدناصقلاو یندتلانم یلاهت هللاامناص ناکرالا دق لع تلود نکما مه

 تناید تمذ ضر رق ید احا تروصرب ناباشهتروصت لثلاب هلباقم یاد

 تلود نداحاو کلاغ نالوا التساو تصع یرخا دنور ادحاو نداتعا

 "یدانا امدقم ادعام ندنفیدلوا دقافو میاض عفاف نالوا دناع هب هنلع

 رارقرب هدنرول ر قبال ی اک داوغرب ره نالوا راتفر کک 4نالها ان

 : تهج رهزا نکا هدقفلوا رارضا راب ره هرب تبع تدغر *ارتف هل با زات مج و و
 ذس | هدنس هفاط یرکسعو دناز هل نوک اوکه وجو نوکب نوک ٹ اود فراصم ۱

 ةرضاطاةلاخا و ذعاصتءو قزتم ان افادت هدسر هدافثو نادقف جرد

 تاما لا راسو تاتاعزو هناکنلامو ناتعطاقم نالوا هدشان "یالبا

 قورصم یزهتحاف هعهض هلا تالجۆم مف هند هنس ندنفرط اخ ا

 تکلعویلاها راسو تعرءارقفو ثعاب فلت قر هلوا یراهسناسفن ظوظح

 هدضشرو ررصتم هر ثمعار هو هل-هلوا یده اید هب رام ۳ ع ماس

 هس رح هر هدنعوفو رارفس بولوا هدافراد هلال تيب نادنو نکا ر ولوا

 ندل>ا ییدلوا دومشمو مولعم هنج یو 5و و كو

 یزامل اود اشن دال دسم ( دالا ق ساراک هتعرا نت ناطلسلا )

 نیمأو كلام ظف-و فراع ینیزمر ( كيلاملاب كولملازع ) قرهلوا فراص
 ی وطلم مالک ( فونشاا تار نال فوسلاباب زا ی كاملا ) كلاتشنم

 هلا دوقن ید رکسعو مس هلا رک اغار ةن راع لود هلشاضتقم
 یرادروشک مزال و ر: دنران و ام سوا ندنراقذلوا فقاو هنعددلوا ررقم

 هج رک قرهروس راظناق رص هن راصوصخ رک اھو ننازخ هرزوا



) ۱۸۵ ( 

 یعدق نالوا بترح هلنومخد* تعمیم نوناق كراک هنتف هورطم یاالا رب
 یارتعا ناسا راجا یب وجو و موزن كم رالوا ملعمو ماتم ارلفاحوا
 ةامقلا موب هل ليج ایا نینابسلاذ ناک نم ) نکیازردارارقاو
 le) نوعتس ال بولق ےل ) كنب رارمظء قیمت تدح ( راثلانم اناس

 وباغم هلوقموا ندنراراصینسا مدع یراک 4 یه انظفحا ملا هچس ارم

 ارهاظ هذه ةلاخ ا ارطن هنب رراکناولاقثتسا اسآرو نم یرک اسعیژراعش
 هجو هدهساروناوا رابتعا یک ل اب اردن ره رکید رکسع بتوت

 اروشد ريغ هلقاع ید رکسع بارت هلا ارخا تروصرب و راکرد یناکما
 حم هدناسنا ندب كيارطضاو ماظتنا هدتاود قح صوصخا و

 حلا وف هوا قوف یثناک ادا ) هطهحاللادعب ینعیدلواریظن هتمافسو

 هللا قلخام ) هدنمقعهعل اطم ینضارع(ضرااومف تولا قود ىن ناک اداو

 ینیدنلوا هلماسعم هل یکح قلب رش تبدج ( ءاود هل عضو دقوالاءاد

 قافتا عالم كماوعو صاوخ اود ضرم لک یاضتغمر رکا هدلاح

 هتهاسنس یسفن قاذم یقشم ترارمكماظتناو ماطظن نالوا یسارا

 تبع لوالاک هن كر هبت ا قابطتا هنغامد كافنا با را ضعب و ییهنشم

 تلودریدءمکح هزهلوقهوا تقولوا هسیا رار دا تردابم هن شن قاش

 هتعا رمش:یناحور ره زداب كن راترضح تفالخ بحاص ناطلس نالوا

 تلاو تسلا هدنعاو بصعت ءاد ی راراد ا ریشم” تبرمش قر هنلوا جز

 دحدزن رابخاو ثیداحاو تابا یاضتةمرب یخحهلوا رأت! یطق ءاودرب

 هاشداب ید هسا رادبد و ید راهلافصت طخ یو شمش اک هدهناکولم

 ساسللاةارادم ) یرلت ربضجب تلصخ نوطالفررا رهشو تردق ردنکسا

 نا ادع هل ناموس تامر رسو قر تووص خادم ( دفا
 ضي وفت هرانا یتالاباو هب واا عیجو رادقا یماظع ءارزو هرزوا ینا دق |ا

 رارشا بعد یدانا مطق نالوا تمعرو داببع تحارو نما ءادمبم هللا

Eاس  ITاو او و اال هہاعءا یاد دلا  



 اس
 تست سس فا

 هنارم مو هبارزو طناوزو داود نائلوا مبعت کت اعطاقهو تاما لا ناتلوا

 یتباوت رووا رعت تلخ وق و تاراد و راد یرب ره هلکنا بولوا دناع

 تقد همقلو مت هل-مج و ناباش هتراماو ترازو ناش یتادنولو
 فقوت الب هت رومأم لحم هلی اهصسا ی ییرکسص یلابا اضتقالابسحو

 هد هلعتاود هل رقتو واهو بقرتم هدنروص كحهدناتعرتسو تکرح

 "هدارا هبخساضدةم هناکولم ةحبص هح رق هلذلوا ادس رکسع رفاو عور

 فام هاکع ارو داصف رش ورک وڈ نواه طخ هدایلوا هل قلعت هلع

 لاتمالابجاو لاثءا هدرفص هام رخاوا یواحو کاحد مش طخ نوعضم
 یزربخو لع هرالګ ندا اضهاو رابسو لاسرا هناریمریمو ارزوورادصا
 یدنلوا رابخاو نالعا هب هلج روک دم صّوصحخ هلساطعا
 دا دمع نا طلس هدارم۶ ندالو و هم کم هکم مه گرم ناتفآ (

 ) نایحهبس "هل ثفر د ناش ساسا عضوو

 روز نکیا اب رقت تعاس یہو رغ ینوکت بس یوا كلوالاعم ر هام
 تیفتم اراد ها تطل تب یادفا قلور و تاک را

 ناطلس هدازهش یمس» ها یزراوکر زب دج "یماس ما كن راترض>
 دالو ٌهصنمزاس نزع يرام اب تخم ناوح هدازهش مان ات ادع

 ریهطت "دارم نالوا لوس رع ندننناج رصم بواوا دابع شخممسو
 دع هلعلو لوصو ه هسلعرد هدموق رم دوعسم مو ید 2 2

 یدنلوا نامرف هنکلنش بوط هاتفه ر و ناداش ساب هلا دنع یالابرب

 هل اب ند هناهاش فلوت« تات فرط قرلوا ناخس ن اات "هنارکشو
 ماا چاق رب هلن رام م نوئلوا ناسحا هنایص راسو هناتسا ناتسربب د لافطا

 ماک داش هلبا هناهاش ٌهطع ذخا ندنناطلس یار تواک ج وف اح وف

 هدننوک تدس نالوا تدالو مو یدنفا متار نیم * سر امدقمو راب دلوا
 دراطع نّکل هدرورق هج رکو معك راتخم تقو رب نوجا انب ساسا عضو,

 یر و نم تقوهد ها هج وتم هح رم عع رو قرع هدنطوه هحرد



۲ ۱۸۵ ( 

 عضو هنبالشق رابج هیچ هدنراوج هیفوصایا هلک لا ميفتورپ رحم هر

 ینیرلدکرب كنب رطم نیمرح قدرط «دز وريف زور لوا هنب و ان سابسا
 یدنلق ان نیما بصن نوجاریهطتو رمت

 ( ۲۴ قي رط تاهیجوت ضعب )
 هداز ۍکاوک یسضاو كيالس ُةسورحم ااس یمالسالاجس شام الاح

 ین هنس زوقط یمرکی زوبکیا نوک یس كلو اعر هام یدنفا دشار دج

 همرکم هم هلبب هلیساضقهسو ر هرزوا كع اط,ع ندنسهرف یرخالاعمر

 | ندیمالسالا ج” ءابرقا تیعجو لبصاو هفرش هجرد هلبمج وت یسهباب
 ا هتابضرم یلیخ هلسایضق هباف نو! دلوا لئاق هبه رود امدقم نکا

 | زویکلا هدموقرح مو ید یدنفا ابضر دم +داز یوتکم نالوا لئات

 : یوتف ناصغا راره رح“ "هباسو لخاد اعحار هتساضف هعدق ر صاوخ

 مارکآ هلن سیم تبصر یر نھ تواوا ناضاخ یساصر دن هدیهاش

 یدلوا لصاوت۰ همال سپالامحش

Br.مارا لمس ناول نانلوا هبجو قلابا ساوبس هدنندوع ندئنور طظ  

 ه هملع نا "۷ ea نوجماقاوا مزاعهن د رط یروک دم بصنم اشا

 هدنراوج مان قح*زوف بب رق هرادکسا نوج* ابناو هرباد میظنتو دورو |
 یدلبا دوعقو ثکم مابا زارب هدنسهنا حاس یدنفا دع قا ی زاب
 نیبعت یرکسع یچ وط رادقمرب هل ا,یراپ وط تعرس جاقرپ هتنعم هداننا
 ناشکرسس ضعب هدنراس و نیم كنلوطاناو لب یتوقو هرباد قرهنلوا

 يرکي تلوالاعسر هام هرکصندقدنلقلکتو رهقرومأم هنب رارزوا ابقشاو

 یدلبا تع زءو هجوت هنفرط یبصنمو تکرح ندروک دم لحتینوکی جر
 ( یلاو یلوتنم ثداوح ج وشو دادغب زا كب یپسحتدوع )

 لاسرا ند هناهاش بقانلا تس ناحەق رط.دادغب لاو هد هقیاس هنس طساوا

 ( نالوآ



 ناوبد ناکج اوشنانلق ت 3 مجرم نوجمالاصبا هلخو نفاق نالوا ۱

 هدر اوا لوا چد هامەلرب تندوع هلم دخ ءادا كب یسح ندناوت ع یلعم

 داع هدا یسهدععل اید هقیأاس هنسو یدلوا لخاد هی 4لع هن اتا

 اشاب هللادبج یسلاو دادعب هرزوا راومهات رابخا نالوا ع وم ندنفرط

 یکی ٍدعسا ندنراشاب ی وق اع هاکرد هداز اشان ناما قیاس لاو
 هد هب راس ءار هلکجا اغوغو كنح یدصد هلا هملا یعوم هل رب باقرتسا

 یسلاو ماش ابلاغ ج دو فا تولوا قف یتیدلوا لوتقم هبلا راش

 قباییطم هب هناهاش نادر یر تا یبهدام اشا سو چک ق باپ

 قر هبلوا رنات اعط تنطلس فرط ندینامک ا دامو ارپ ز یدنروک
oناسجاو همچو رص و دایعب تلابا هلترازو یالاو هو  

 هدفدراو تونل تیم زع رومأم هنفرط نواپه یودرا ید لس یخ

 یدلوا نارعاک هل .تمدخ 9

 ماطر و ربندنامز ردق هنس شد نوا هک نام مان نیما یی وکصاخ ندابقشا

 نوایقش یکردع | هدنفانکاو فارطا كنلبا مور هلعج هنیشاب یبیغا

 هل ادمح یدشمالاق تراسخو یدسعت ع اونا یکدلنا هبارتفو اناعرو

 رصع یظعا ردص هدنببآ تلادیع هاشزمش تنطلس نامز نیمعلاكللا

 هللا ن رومأم نانلوا نیمعت هنس داراب ندنفرط یراترضح اشاب دشروخ

 یراب زه ٹر مق روآ بیات هدهبسلا شلتا رادتا هب هر اح هدنراتسیوکصاج
 دخ یباوو ید ک «درو ن لګ ام هلک لا را رف هکلتنچ رب بوسسهلوا

 ا نواه باب هک بس یمرکب كلوالاعم 3 ا هل وا

 بولس روو نیساسخ تسد یسلایها با مورو ینا 2 0 "هدیطلع ۱

 هن و نلف بالا هللا ل مما نمل ) راب دلوا تحارو تاما "یداو نیشنهدوسآ

 # مت لعل ا نیعو ك لع وعد + ه.دنم مولظلاو كن وفج تمان ( تس ) هذخا



CD) 

 ) مور رودص لب دبتو نیمرخ *اضف هنجو ۳

 2 روکا همرکن هک او هدننوکی جز وفطیمرک كلو لا رهام /

 یتا همرکم کم هرزوا كا ط.صءهام وب نوا ندنسهرعیحر یع هنس

 دسلا یدفحیدنفا قیفوت نالوا یسضاق هرهافمصم اقا بولوا
  ندنمحر هرغ هروکذمٌهنس كل ذکیساضق هرونم هن دمو هب یدنفا قد دصد# ۱

 نامدیسلا یسضاق هنردا هح اشاس هرزوا كع ا طض هام زکس نوا

 ةنسو یدنلوا هبحوت ندنرللوح ی رافلس هبدنفا دو دلا هداز یدنفا

 یرکسع.اق یل. امور لعفلاب هلط,ض ندنلوکی غنوا كن رخالاعسر هقناس

 ین راهفورعم نده یدنفا لماک دجا یراب رهش ترضحلوا ماما نالوا

 هروک ذم ترادص روز یا شو ارهاظ هدعدلاو نوک نوا ەلىن

 كتندنفا لسلخ فلخ رکسعدضاق هدتقهح اما قطف هرهش "هرغ یلدبت

 مدقم نوک نوا هلا قضوت هنسهدیهوکن یر ینیم هنقتعراومهات ضرف
 یسناتلاممر یس هنسزکس یعرکی روئلوا لکتو ریدکت قحردقو هل الرع

 E اساس تولوا ىنا یا مور هرزوا نو ۱

 یدنلوا لس قرفلوا مور ردص هدمو5رم مو یدنفالبلخ یسادخح نیج کت

 ع وطقم رس ندما و اشا لی ییهردموا مروچ ءاول هبحوت

 ) شاب ه> وڌ یلغاطو اشا ا

 ىلا مور ندب اره رم مروج اول يوڪڪ یجدرد ای اخ

 مدقاندنو  یدنلوا همج ول هب اشاب دیش یل هر دن3 نالو ایت هات ياك راک

 هلساعلا ولهبسور هطاصلادعب شات نعار یرارف نالوا لاجخا لا وحا

 و یا ندنفرظ ناذغت كر هر و تصخر اض دالا ناخ هلت کوک نذدغر وس رب

 هدهد ء[فحخالاب هدم هدکدلبا تفعسو لا هب هلع تاود دودح

 نیفغلوا لتد هلت رشا یساعا یل ثب ءان هباضم اضق نامرف ندنا رودص

 تولو | نداعسرد "هدروآ یوق نوت تز وهط ك ارخالاعس ر هام ۱

 یدنلف ترص و طعم برا را هاکیاح ی هدنهاکشد eit تاب

  ۰ Eرای (
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 نا هدنسهمحاد دوخو تنامآ هلس رم تلود لاجر هدننامز اشا اد

 ربع قافتادنس كقارغتسا بایرا نالوا دوعاو ماسرسس هلبا لامقا رکش

 اک ذو لقع ر ورغم اشاب نمار امد قم كقاروا رک ذلافلابس یرلکدتبا

 یماکحا یعالک ( هار نم تا.طعب هند روم الا برج نهرواش ( بواوا

 بولوا اضما دزقر هل رعت فورطا مارو یسینابو فرعم كرها اغصا

 نالوا اسم هادو ( هربغ قددص نوک, فیکق هسقنودع لهاا )

 دناوع تواوایسماح اب وک هللا قاقتاانرا ضهب ك نزع ی ک؛لوتقم

 # لعل ف رعت لمخالاوز ( هقماسنل ) هلتمح یکلدنمهصح ند هب رم

 اشا نیما ندالگ رودص نالوا ن رق هنومص* ( دنسال ةهال لاب اذهو

 «ظحالم الب هلم هوش كنع قطنام غابا كباتک د كب نیما هداز

 هرزوا نیطاطخ "هدعاقو ماعها هباضما ر رح لیصفت هجورپ مانجا

 لاق مملع سقو) یدشلتا ماق هتانکو طخو یسح تراهم راهظا

 ناو هضماف امخ هتیفاعابف تئار ناف میدتلاب معالاذخ ( مالسسلاهیلع

 هل. هدنشک.نوب امه طخ یبالاب هروک دذم دنس نران ( كسمافانع تفخ

 هل تطاسو اغا رنع هشرسشلاةداعسلاراد یاغا نوجا قلروب نبی زت

 كن راترضح نیب تیقاع هاشداب هدقدبنلق ضوف رب بوص ضورعم
  نالواهدمانق هدنژر ولر روضح هلعلوارادب دن رعد رانا هدنرهرمشم هرمشب

 دارم داعنسا ندنرات داحس ر وضح هلهارظرب ناذرب ندمادخ صاوخ

 هدیشک تل« یارب ینوامه طخ هلرب فقوتو ثکم یپماایموم هدکدلبا
 كدغاک و بورود تافتلاو باطخ هتاذ لوا هرکصندقدروس هداما هنلحو

 ههنا تنطلس نالوا كارتشا لباق رانازاب یو نیسهرولم نکو دما هن

 كرانلوا باب اكو یلاصت هللانوعب نکل راشا نراسح هتکرح ایم
 نامزدعب یراةدرور زرواوا تساسرهظء هلل اب. دانو لت5 اس رقیب هل

 ردات ضع یو رم هرزوا قلوا ع وم ندنناسل یدنک كتاذ لوا

 یمهقرف رب كرانا هلبا یراب رهش بلق هج وت رانا بوم. قوچ عفاولاق
 هج س ہم ےک ےس < هع تورس

 î e 1 ٣ بح 4 2 ۲ ی



REKEتن نت  

 لر دا اند "هلئاغ ماعتا هلتقو هله كب نیماو ابو فلت هدرارشا "یدابا
 یهرومو ندا عفقا فا تودنآ افا هدنار رب ر هل دوعوم لحا

 هش رابدلوا ار هلا لّف شا صارو كب ترع ییکلکاو یدنفا لع

 ماقد نالوا مکطا اسمو کاش قانم ةت طاس صا ك الوا ی ایک

 بجوم سخالارخاو تافغو اطح صح نارا هروما روم هو اال

 ین رب انشالاقحا ناف هوخا الو ةبارف ناطلسلا نم كرعنال ) ردتمادن

 شوج ٣ی نوچ لد سڏ زا هچرک ( هعطق ) (٠ اهم یرقاراشلا

 تل رد عت تسناح دضق ٭ مشوفاخو مروح” نوخ هدز بلرت رم #

 هامو ( م دوکسیم ناج راک نیرد هک نی اموت # ندرکح ناناح

 ید كم دب يش یرلکدند شان هج و یلغاط ینؤک یحترب نوا كرو رم
 وا ا ل a "هدطلع هدنک وا نواه باب فولک یریکا تش وک رس

 یدنلو

 ) هم “م 9 اا حاسفم درز ۱

 حاتفم ندنفرط ی راردن هلا كب لیعاعتا هداز اشا یلع دم رص لاو

 وص كن راترضح ےظعم نطل نیما مداخ مرکم تاب مرڪ

 لو الا یداجخهامقر هئل وا لاسرا ارح هدقم هلایعومو لاسر اة ره اکو لم

 لابقتسالالحال ءدکدلبا لاصنا هتنطلسلاراد یدعس حاتقم هدنسهرغ

 هلن لقاحواو لاحرو یلاومو رودصو ماقمعاقو مالسالازحشنوب امه ماا
 1 توتلوا لامتتسا ند وا لعس دلک و لاعحسا قفلوا یالاشتوت داتعمرب

 یاس دند لنوفآ كاا هفت سشل اد اهنلارادهدن الاتد اچ لو الاى

 لاکا رکا هلرب لست ههانسلاع هاشدان دنوی ترتصتدب و لقتهنوتامه

 جارت و هدیدح حش نانلوا لو ریجز تسب ندرک هل هلبا یالاو یدنلوا
 ناح ان ضعب هخه زما تهذم قاض قم ہدشکوا وک الا یسهعن ۱

 ( تدب ) رابدنلوا ناس مط هلال قرهلوا ناوخ تااوغتالک ضعب و

1 
 ( دڅو )
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۱ ([ ۱۹۳۲ ) ۱ 

 هاشم ترضح سو نیمز ف رشم هبلایمومهرمهداز اشا ىلع دڅو

 هنر و ناوارف تارهوح ناسحاو كنلچ و تعلخ فى رشاو نامز
 یدنلوا نامرف هنکلنش بوط نوک یب بولوانایماک هللا یناریمریم

 هلق رط شش نوکر ه یراترضح هابس جا هاشداب هدهروک ذم ماناو

 یابطع نوبامه رما ا هلا یوم رمو راب دروس هاک هره ضعب شرشت

 هام هلت دا بلترت هقشب هق شب هدنرآهرسم یچم ا زاغوب ندنرافرط تلود
 یارجاو نوعد تقو تقو ردق هن رخاوا بجر ندنائاوا هرخالا یداج

 دیجلیلخ یسضاق رصم اناس ندلاومو یدنلو تزعو فیطلت عارم

 کا یادت کا فا
 تبارفلیصح هلارصم "ییاوو جو زت هداشاو ندنفادلوا شات | د حان

 یلاو دنزرف یب رکی از رتخد لوا بولبا جے رفت ینلامآ لفط هل رهصو
 اضر هکمر دن وڪڪ هدسب ملقا هللا عطق یتوبا تّقفش تسود ادف هرصم

 هدنابعشرخ وا هللا سا ینس هللخ جد هلا یوم یاشاب هیلعءانب یدریو
 | ارب رسب تیانص یو ر زا تفک ( تیب )رابدلوا اشک نابداب هرصم بناج
 رج هک تفک شرسب ٭ مدع تالمزا تنسه ٌهطساو ممه هک ٭ یردب

 ( غو تنحم ٌهطساو یدش هک نک عرف ٭ ناهج تین مغو تن

 ( ارغ یاوتف بجوءهرب ابطخاب یزاغ تئارق هبیانو راز حج مماوارشن)
 ترصن رابرهش صوصخ نیمرح كاب كاخ جج ک هر ا ءارغ فست بوراج
 دادجا ٌةتماس یاسا یرهن اهاش "یا مان هلةلوا رسم هنراترض> رام

 روکذ م مایالادم ىلا هللا یزاغ ظفا ماعضلا هدلفاصتو رباتم اسا یراماظع
 اتفا ندهان اوتف بانج بناح ینهدلوا ارغ تعد رش یاضءقم قلوا

 هب هسو رع كلام ینوکه عج یعتلا یمرک كنساوالایداجهام ومشا نیفغلوا

 هلبا نارانکس نارانات«ارقفلل افیفتع و لاسر لاما ا لاثما اقم
 تئارق هدنعماوح هنط:طسق “هدب هرزوا هج و ینددنلوا لا ساو رشت

 یدنلع ازغو جت را ره همدقم یلولا هللاءاش ناو ادا هی زاغ رعت

۱۳ 



 تن ( ۱۹۶ ) |
 را ا8ز یا ر الا لو لولظانا رکسضاق لت )

 یزهفورعم نرالم كن دنفا مصاع قطصم هداز یدنفا یکم یوطان ار دص

 هرزوا یسه.متف هدعاق ( ناکلاو نامزلاب صصخ: ءاضقلا )هلساضقنا

 یدنفاهداز اص ندنسهرغ رخالایداجهام نیک ااضتقا یرال دو لزع
 لوینامتا "یخافو یدلبا اکا هرو  ردص "هداسو یدنفا طاص یعو دخت

 دلت دم لسمك سد یدنفا نیما دج دلا هداز یدنفا هللادبع دلا

 هسورپ ةسورح اقناس تولوا ینه همرکم ۀکمو لوزعم هد ههو رم "هرغ
 الواتس ءاضق کهدنزیدنفا دعسا دجدسااهداز یہ نالوا یسضاق

 ید فح هداز یلج یا الا تفت لوسناشسا هاب اب و یدلوا لوصوم

 ضد ناتا ضع! تفو مالس الاس ییدندا نداعاانز دج دما

 ( كه ءاعضةلاو نوریدلاربدب ) هلا لزعو باقرتتسا یم هاا

 ناخن هتاقت قیاس لوبلاتسا "یضاق بو دنا باقعو لاکن اب وک هبلایموم
 یک راددالا یه ( تد ) باہلالا لو ال ةربع یمصصق ف ناکدقل )رابدلسا

 ( امص عم یذ لک كرتتو # نيع لک
 شا هجرت هد و یدنفا مهارب ینیما رهش تافو ) ٍ

 مقسو جازمان ارودصمیدنفا هاربا نالوا ینیمارهش و رب دهد دم دم

 قرض كز هلك فل اخامت هللا ةمكح یراج العكن ابطا سر اسآر و كناابطاو

 نوک ی شب كاارخالایداج هام هلذلوا میظع ییارطضا هک د تکه شن
 رومآم یدنفاهللارخر اعبحاصو رهدلئاوغشمشک شکتسد بو دنا تافو
 # راغ یرادهجتسودیایندو زا (همعار) یدلوا رهشتناماتمدخ

 * نارزکیداشب نامجو یرب مرخ # راکفاناجو لد هدومس ترکفزو
 هدئلالخ ید زوکنا كس كملایموم ( راکرخآ دنا هدرکوتاب هنرببدت

 هرب رح نق امدقم بودنا ترج هلبس ساصم قص هلوتاتسا ند هنردا

 لیصح هدتاکو طخو نس ند تعدلوا شا نربغو یس هګ و زج

 تنفا مار ندنلاوم الاح هلرب تد هترا-مم

 ۲۱ دات

 هدنلت طب بول وا یردار ان



) ۱۹۵ ) 

 یدنفا یدهز لبعاعسا ینیطاطلنا جش كنتامز نالوارمقح ررج دابتسا

 هلس رقت ول نتکبدلا تظاوم هم ثلثو حسن و ندموج ع

 هدب وکه تروا هدفلارا ینمد هتک طار ل وضح هد زاب هلا هل ا یوم

 تتوس هجرهتفه هل هلموحرم یدیینفا یدهز بولک هرقف هناغحاټس

 هدزاننالوایدیا زرواوا تفتلمو مرکم هد هبترم هد همهنارنک تردقو
 قوس هکب دجا دب واج ناناق یقایل "هدمعر رقم ناما رهش تدم قوچ
 قفوم هلببب رقت یسهرادا نسح بودا تبسانم لیصح هلبا ریدقت قاس
 هلفلوا تبغر و تيما لا ندهنلایموم ق رهاوا تنراقم رهطمو تمدخ
 یرابنا ینا رمشو لوح هننراضن .هدمع نواه نوردنا تارمعت شک

 هدناوا تبست ناموا یدبا لسکعو ولع هل هينا عزاول هلطا تخاو بیترت
 هن رل تر ضح قاس راک دنوادخ ةلاصا هلئصرف تار راد هنو ایه مرخ

 باوجو لاوس هجان ردق هن رانو اه سولج نی زادعب و باا لمص حم

 تالییادف هدنرامامم بولطم تبش۶ هللا مالک الام یعسو مان قدص كردنا
 هک ده دب ناح دص ۶# یمدقرهرد رک دور یبسک,هار ن!( تا ) هدنرابداو

 یران واه سولج هدعب یدیا ردبا ماهفا یتوعض (دنکن سباو یور
 تب ف رشت هاکپ و هاک بولوا ماکب هلک لبج هس اس شاب هدف
 نوکر هدمارا یب ماکنه لوا یدمشلوا مادخ صاوخ صخا هلب رن هصاخ

 یالارب یلاشماو اعا دج روخا ربمو رناغا لسو حاستفلادبعورب ذن ی ام
 "درک یلامت لاذ اعم ادعام ندمادعایدهش راک دنوادخ مارح كم
 هدنتین ماقو ترشاسم هتنابخو تواقشهدهج رد زلوا مالسا له|ناهد

 "هداقا هلروصیباطیآر ماهو رک ل وا بو از ار مر یهملایصو«قر لوا
 راخ ین را وفص بلق ترم كنم رات مضح قیاس راک دنوادخو مار

 مهار ا ناطاس انظذحامللاهلرب ماعاو ریمغت هلن راسانخ ساوسو ساقتا

 ی راماخ یادوس كلا ماما ن زا دعب هب هما "دز الت یکم وحر نا

 راک وب ماراوربص یب یدنفا مهاربا هدنرلکدلبا مالعاو هد اقا هصیلا یوم



|) 

 ندزب تلا تقو هاشداب هرکص یناعت هللا اذاسعو ماعا عدد یهورکم

 تریغ رومظ بوبلاق هباروا شیا یکمردیا نظ نکلردبا ماقتنا ذخا
 یلدع جازم هرکصو ردیا رومظ ظوحل ريغ تروصرب ناسپک ان هلب هلا
 قرلوا دوقو صاصق یراترضح یف رشا فلخ نالوا یناکدن مولعم

 ماندن ناو رم لعفو صوصخا هللوا موزع یکجەدا لد3 یر هل

 ززد لزب ۸ یادخو مالسا یاوعد قام ماما نادناخ تنابخ ینعب

 ك ر هند رداع تمادن ییقاعو اطخ صخالخو هله ردماتتناوذ

 تب رافع لوا بودا یس ردق یکیدلک ندنلا هنعفد كنعلم تبن لوا

 ىح هک كرها تافتلا هاكن فطع امطق هنراسعت كتافصلا هد

 ( داخ ها نم هل ناک ظعاو هسفن نم هل ناک نم ) کو دا شعا تابثا

 ك ملایعو د یتیداوا تاحشو صالخ لسو هب ودنک ةهرب دهل هسا

 هلا یعوءهو لوتنم ندناتهت صعب هر ز وا قلوا ع وعس نادال

 هاشداب کا ل ولعم هلا ما یلعد هل رات صح a راک دنوادخ

 یتدسلوا روم هب او و را ندنرلت رح ملعلا مادام ماد مشلادوع

 لادرب هاتف كر و رم لوق هلماک راشعاو تافتلاو هلماش تصخر

 هوش اڑ کا هلهلوا شک قوصو شیدنا كب د زن هسلایوم ردلوقعم

 قرهلوا نوتفدو نوع« هار تارا ندا یوسد حالف “لسو یالص

 كنا هلة وس هل ووشو نون قرهلوا نواعمو رم یراهلومهوا

 ماطر نالفکیدلنا نویسم تدععرد هلن و رتو تدر راکش ین رادبص هکش

 ماحد زا دصق هدنسهباخ هعیکد را ماشا یلابقا هحار ماش یراق

 ثبدح ( عیاصالاب هب هللا راشد نا 2 29 *رلا ك ) دوتا

 ااو ناجا ا ءاد ندنرهش تا رکردو ىح هه و 8a یلرش

 یدا هداوزناو لر لمد ران ره هلا اصر و ا تد ز رامظاو

 كم تسرد دص هک  دراد هکنادخ ناراعش هس رکمز-( تب ) قخا

 توعص ندنعدلوا س 3 دا. ها ییهد باعا هلم ) ا E هماجم

 ( یلف )



CANS 
 گگگ

 نالوا دامن شب ورد ضعب هلعءانب یدیاداهز تروص هتفیرف هلبسیلق
 امرفمرکراب رهش نح یدہغو ید اقءاو تیغراسعطق هداقتعا كاب تاوذ

 هناشب ورد *ارقف هرزوا ىزا رق الواو زاون خیاشمدادجا نیبآ یراترضح
 هدندح دوخاب رم ییابلوا هاکرد یععی و ناوارف ناسحا هناهاشدا ضعب

 تظوطظح مدع هدنراقدروس نامرفو یا هب ودنک هلتسانم ناما ره

 قحثا یدبا نامر>و عنم "یدّوم یخ داضعب و نایاع ال اقو لاح یراتروص
 نظ عالم قابل هننملصو تمدخ فالس | ندرانالوا ترابز بظاوم

 كنکودا شلوا قفومهعوس یناوذ ین ضعب هدنناس رالواقنابدو

 ( نامیلالا جاتحالنابعلا ) هناعما باب را هک و قح ةلاخاهذهیلا یسهرمت

 ید یغر هتدرعم یداع ضعب نالوا یولعمو هتفلا قوقحو ردندنلبو

 یدهز موحر» تح یدبا زعا توف هقفد هدتناعاو تمه هناب را هلغلوا
 قد رط فصتنم زونه یدنفا غار نطصم طاطخ یردارب كندنفا

 اصوصخو یلاومةترزاح ةعفد هلدنواعمو قوس هلسو نیا هدسبردت
 لام لاما مچ ندهناهاش تبانع هلا ریمزا ءاتضق نالوا یلاولاةهریسح

 هشیبایر ضعب هجنققو ( ای۳ لزب ۸ ایلح نکی ۸ نم ) هکر دوش یدلوا
 كنس رب كردن هتش رف هشناع هنوک تماتقتساو حالصو تفع یعوحرم

 هقشب ندننارخدءهراکش لوألا قوف هنسرک مراص دننام هدنتوف مابالادعب
 یبصعت ب رضلاراد ةکس راسعهلرب رومظ ینوفدم دوقن رفاو هلراسوناوق
 هاتوم هرزوا تداع هدسان هتسلا صوصخاب بولوا روهشمو مولاهم هب هلج

 اهنوفت الو ةضفلاو بهذلانو نکن نیذلا ) هدناسلرثکا هدنماقم تحر "ین

 یدلوا روک ذم هسکلوا هلدس هم رک تا ( ملا باذمب مهر شه هللا لبس ق

 # هل تلخ اسعف یترکف ترعت ول ( تبب ) بازتلاالااهدسال صرحا ةلث
 لفع كرم>ا ررح ردقرما بج وهرب ۶# لک الو نیدلایلع یصرح دتثاام

 هداعمننب هدنلاح لئاوا هلموحرم ندنغددلو | یصقا هکلب و رصتخ اعم

 زنا هنا صعاو قورع یرجاع قخ هک لمتح و رذکر  هناربقف تفلا هجنوب



) ۱۹۸ ( 

 داتفنرب ج هدنلابقا تفو ( تعالو قوخالف تخحاارب دا اذا ۱ نکیشع)

 تد نر دات( تیب )ید رتک د عو هملع ءانب یدلوا رسم هلس یلاؤسو

 مصخزا هنم ندزک# ی نورب هنم ر دقت هناخ زا # ېو كرد ناوّتعسا

 هار دنلق یانغت سا هجم دافم ( یطعاشدوب تسود زاربم تنم ۶# لازیتسر دوب

 هلخ داو هنارفغب هللا هلماع مدل وا ردقم رها یضار بون دنا رقت هسه واز

 هناسنح ق

 ) نا ناتطالس هدام تدالو (

 راب رمش اللن تاکشم یس هجن حا: ییکنا نوا كنهرش لای دا ها
 لر ناھج قافا قارشا ناعک ناطلس هد ازش رو دننام ندناشفا ضوش

 هنزادنا نینط ینامداش سوک یادص هل -علوا نامزو نیمز شاب 2 هعشهتس

 "هدیسسر بوط "هلولو هللا نامرف هنکلنش پ وط هتفهرپ و ناما نابق

 نانلا نابدلا تاللا هل ا یدلوا ناس ورک ع ومو ناوک حوا

 ( هخرفتم تاعوقو ضعب )
 هدانناو یرخ یتوق هل دوعوم لجا تکی لمعاعسا یتاسعا یزوریس

 ترادص هل علوا نادیسم ندناضورعم ضعل ندا دورو هدهسلعرد

 یلفوا كمملا یموم یاقوت ناسنلوا بیست ناسعا هکننالس هدب رادلک

 قباس یاہو اچ كينالس ءاول بونلوا بصن نابعا هزوریس كل فسول
 ن زا دعت هملاراشمهلغواناسحاو هج وتهلترازو ةو هکب رکب وا یلهروم

 هارب ظنت هلمج و نایاشهنرازو ناش یثعابناو هو اد هدندم ردق هام ق رب

 یدلوا ناور ارح هتفرط یصنم ینوک ی جر نوا تکراسم ناضمر هاه

 دی ندنناکرا یلعم ناوید ناکجاوخ یسادختک و قیسلاو رصعو
 مازعاو كب رغ هنناح زاجح مدقا نار یجلاراشم لاو یتا بخت

 قارطا نیسمأت هللا درط ینا اهو ٌهبقب ندبلاوطوا هرزوا یت روما ءو
 هچلاراشم ۍیهناهاش ٌهعطق هدارا قاعت هنصوصخ یسلیا مارح تست

 هب ردنکسا ارح هسلا یوم هداسنناو نوعسملیا ماهفاو غالبا اناسا

 ) هو رط (



ِ ) ۱۹٩ ( 

 قسما تسنومآم لاکا اسود رس توراو و صم ندناو i شرط ۱

 امص فسو قسسا ردص نال وا هرزوا تاک هدسودر و یدنلوا لاعحلسا

 هدنساوهو پاو تاکش ندنتردن همزال یامشا هدهروب نم “هرب زج اشاب

 یاعدتما هز که ل 3 و دنا تب :اکح ییعیداوا تفلاع هدنراج ان ید ا

 تماقا رومأم هدسودر هن و یدلرب و تزاحا هنلقن هب هلاوق هلک دا تصخر

 اعدتسالاب كلذک ی جد هباشاب دجا رک اش قباس ماقمع اق نالوا اوزناو

 هرزوا یک دارو رع یرکدو یدنلو اطعا هملع تصخر هنلقن «یلوساک

 ینتافلخحم كناغارع یساح هداز ناغهرف نالوا روبق لها رواج مدقا ندنو

 ندنو اس نوردنا مادخ لصالاقو ندناکجاوخ ناشلق روم هضبق

 هلخلوا ماسترا تداسعسرد دواعمو ماکب هلت ر وما ماما یدنفا فیطن

 نادم هموک یتافلخ زواخم ندکل هسک كمجوا كالا یوم یاقوت

 دومشمو رتاوتم ينيدلوا روم عو ضوبقم نوجا یریم فرطو رومظ
 ارهاظ ولنلوا دادو لّقع دابشن یلاثءاو نارقا هزونکم لاوما یذلوا

 تح یراب و یراب بانج تمانعا رار دنا دایشسا هس املا ندنو انطابو

 بویلشاب هلاستهاو عاسحرا هنلخم ورک لالاتس لاوءا یرادجات ترمضح

 ارد زاب رمش علاط رانا لاصخ تساسخ ل ام نب رخدم هجن یلاثءا كلوب

 هقنباس معارج هدبرایضعب و لانو لام شکتشدهلزب لاک را هلدساض تقم لاو
 هلا هردا عمو لت» تلادع هج وس اتضت9 لا تابح ین« هن را هشحالو

 نعوفو اسااوتمو اهاصتم هل و هدتفو رپ لک هکر لب دلو ا لاک قیحسم

 تاسساو رب رح هدن زال یراندنا اضتفا ردشهالوا لاشماا قویسم

 نیذلا نیسحت الو ) لاسعتلا هللاسنا رونلوا رب رقتو لاجنا یراتیکت

 ( عمل ارش ت وهلب ممل اریخ وه هلضفنم هللا مینا اع نول

 ) مو رضرا "لاو ترازو عفرو اشاب نیهاش ع و طف رس لد 9

 هد هروب نم ةعلق یشانندنماخ عمط .اشاب یلص نیهاش یظفاحت لئاربا

 یلاسراو عج رومآه هنفرط نوبامشیودراوفالتاو عر یراحی ذ هدوجوم

۱ 



) 

 هتفیدلوا شالا فاکتتساو هحصاسم زب و هدکمردشرا ییهدخذ یتیدلوا

 | ینوکی جد كبجر هام یو طقم رمو لتق هلیترشابم یاب یبوبق ین
 یساهشاو لاوءا بونلقلاعا یازجیازس هل الةنو عضو طسو باب هاکشاب

 کو ٭ امنود تالو قوس یف عمع؛و ( تب ) یدلوا لالا تدب ضوبةم
 ( هعماطم هتکلها صد رح نم

 ( نا طلس اعر دالا )
 ناطلس هنسا كن راترمضح رفظهروادین وکه عج یکی نر ظعم نامش هام

 هد هن اما فارطا نوک وا هللوا ارآ هصنمیرارکب یروحرتخدرب هلدمان

 یدنلق ارجا ینامداش مسر هلبا یکلنش بوط

 ) رادکسارد اشاب سار دا تافو )

 یاس نیدوهدنتوف اشاب ناسشکهدازنایساب هدناشلس نامز هکنوج

 یسهعلق شدن قالا هنغاصتس یلو هکبن امدتم ینلطفاسح یمهعلقو

 هباشاب دجا دنشروخ نالوا وا هبحوت قلابا هرو« هلطرش یسهطفاح

 بواوا ناقاع هسوسو بحوم صوصخوب نکیشمت وا هبجوت قل هبرا هج ورب

 نایت سمالاو سمس اک ينج هلو ا نایساب نیا نایغطسونافشبات ثعاب

 یلوپ کو نبدو هدنرورهزور دنچهدننعف نایصع "هران ءافطاهدقدلوا
 ره دننک ( تیب ) یظفحو طیط ناکاک كروب زرمدسحرمسو یراق ایت
 یو ا«یاشاب هج "و مف»یتب ( زاباب زاب رتویکابرتوبک ھزاور سنج هاب سنج
 اشاب الم ندناریم رم یراشتسمو رابعش هلامرسو یرادهن زخ كاج

 بسک هدنرامشتسا رازاب جاور تقو كهلاراشم یاووتمو رادمان هل رعت

 لیصح هلارادافق راثکا هدننرازو ناوا نزا دعب هلرب رارم:او نیبعت

 كناشاب دمشزوخ همااراشمو لوح اشاب سد ردا هبلایموم ندا رادتفا ناما

 لدبم E یناحهفوص هل تابا یا مور یسەرو ا بصآلنم

 ید هلترازو بر اضتقالابسح اشاب سپر ذا هدنلالخ هنا وو
 نيدو و لو هکم ردق ههشتاس هنس اتللاو یالادعب ىد كلوا لجمو

 ( یراتلابا )



 هدندن اشا نسلردا یرادعم دیدن شب یغل طف اع قم هعلد نندو و یرالاا

 رو زم هلکدبا اضتقا نوناقلابسح لیدبت او دعب ینا ندعوا اتقن
 ید ظداح زر رو ابر دآ نادوو قا اس لطفا هروک ذمهغلق هلن ۱ رلتلاتا ۱

 ما مدقالا ف اک هرکر اشا تزد هدقدلروش هلاحاو هنجو اشا

 ندقاحوا هدو یک اشاب نامو هلاما هب یشکر س تم“ یم عبط شخر

 نود ر 9 هاشداب CSN # جاوا هد هدا a ا تب ۳4 ۳

 فوج e هدا ر دراو مت ۳ ) تاب ر هلعلو | ناسشم ا

 وفعواحر ییعرح وفعحالعا هت هلدم ( نس سرا ۱ هاش ینادکا دک یهاش

 ) نيا نع هللاو سالا ع وا لاو طه نیط کلا و ( یو

 نیدو قزلوااور ةد هاها نزر یر هل اض تقم یسهع رک تا
EEEنیعلوا را رس وفعراو ۳ هلطرش تک 4 امر بوج  

 هدنراوج رادکسا بواک هب هن اسا لا یتیددلوا راعب مدعم هارم جافر

 یدتفا دم نالص ه وص قبسا "یحشزا هدلحم مان یمهلکسا شاق

 ید ناردو توس م رهندو ع اا یاو و
 هل وا توعد هب یناحور اع لر هلک الف هنس هر اع اط هدانناو

 یدلبا تع>حرو ټتلحر هع دیاوأم ینوکی ج د نوا كق رش نامعشهام

 (, هنع هللازواج )
 ( . هقرفتم نن اوج زا هعوطةم سۇر ضع؛ندما )

 جملا مور هدر بت ره هت هرم یهرک و نارذک یدار او شد هتل الاب

 ندنا ناشر و حاعدا قیمعر “ارم هلة ءانشو تنابیخ عاما دنگل

 مادعاو لد نامرفان هلش ,رومآمیامغا اک > قشیرلک د د یلفوا قلب

 "د ظا غ ەد هک اس لو ناه بان هدناضمر رهلس ل جا وا یواش رتسهلعم وا

 ) كفوف نم نافع i الو كنود نم تطاق ( یدلوا نالذخ اغ



C9) 
 اي ن ا نقال ت ااا اما حین ت ي ا فن 1

 تلاکرح تاعهدلاب امدعم ید اشاب فسو یلکرود هرازولاع وفمو

 لا هلمساص 22م اضءاضدنامرف ندب ارو دصهدنتحهعفد و اتن هنشا زسا

 مهار ا ناول ر ومأم هما طن ضعت ِكنیلوطانا تولوا یسلاو ساویس

 هدناتضمر لئاوا هنن یعواهعم رس بوالوا لد هدا او ندنفرط اداب

 یدلوا دومُنیمو روظنم هب هلج و دوروم

 ) 6 عشار تعش

 ۱ ر دا وک نالوا رومشەەلارو ذم ےسا ہن كدغامرا هب راس

 نداحاویلاوح ینیدلوا كلاسویراحرو رهن هدر دقو و لای سموا

 اصوصخو ی رت راخ 3و بطح هلت زان داو قرصعیژوزج هاب ردلحاس

 نامجو هدنراصوصخ یلقنو قوس اشا ریاسوهتدارکر یاد هه ماع هباسرت

 بوم و رذد هب وا TEEN یتجولوا کا تلو هلم> و ره هدارخا

 یناعت هب هدار ا هود د E صد هد هقلاس هنمزا قحا بولوایراحو

 هتک قخر رولوا ترضم یدو» دوخابهتلعو رذعرب هدنرب ره نکبشعا
 لمخ هنوک و و یرادنامح ترضح مولعم ینیدنلوا قد وعتو كر د

 2 > مط ع وبطم رات ص * ر واوا تبعر تامذخ لسمو تاو د تام

 اس ريقاب ماس نذر و ذح مود رم صوصخ ىا ندتاوایراب رمش بانج عن
 یتیدلوا عالماتا و عالم هتاعو الم تععبط دوخا ت تاودو رهد جانو

 الر هعل اطمو رکشتو هراشتساو هظحالم هلفارطاو ققحو فک هرکرب
 تم هصالخ قر هنلوا قسطلو ساو نمره هرهدو رش یاضقم

 یآر قرهشاق تنطلس رب ری "هنان ضو رعع نروشمو هظحالم خان و
 هرزوا ی رللوا تداراو خار تم ندعن ال ماه نی رقتمار < نر

 هدنفرط دز او انشا : ر نع دجا قسصتم شام راک دنوادج الا

 یادت )نان لمر ول قیساردض یا کروم املا هناسرت ةتنارک |

 هقیقحشو فکر ا دند جاقرب هدنراتنعمو كب یدبع یئابثواچاقباسو
 الا یعو»یلاع رها اب هدناضمر طساوا هنفرط هما راشملاو قرهلوا رومآم

 ی رسد: مو یی ۱ از اس رلبدنلوا لارا نو ود رو



Nره با سینا نت هک, نه نالوا نونطم ۱ در  

 ینتعو ضزع كني رل ندبا اعتقاو راذكو تبثک ینییلاوح روکانم
 هب ږاقسهدعپ راصبتساو تب ور یرآرب ختصو رلدس یچ میطو راه ی دنچاو

 ی قجه-چا بوا راب ردق هرج ندروب نم ریدغ هدنناب تلا كنیلوک
 تیلهما یک كردنا ےعصلو هخاس» هبا هلع اسؤرو هیسډنها تالاب یچد

 هچو ملا یومو راشم نونف بابرا هرکصندکد لیا رارق یاب ذهاب نیمخش
 ندنفوط هنلار اے شم یلاو ی رلک دلبا را خاو فی زعت یوی ہو ناکما

 < هر یزجاع نظ قحا یدسنا وا رارق تلود رابر د ضونرعم: رب رةتاب
 یدلاق هنع توکسم لوالاک یتیم هنس ةعلاسطم رو ذی تعج هقشذاو

 ( هناتسارد تاج وت عوقو )

 تولوا ارجا یتاممچ و نونا تاکر هدننوک شب تامرکم لاوش هاه

 هلفلوا لابق>۱ بلغا یتدوع هتداصسناتسا ابن رق كو اھ یو درا نک
 تاللدع یمم هنفج هلوا لاج ةمزال یناضتقا هنموع نامجو هدندورو

 ینچاقر زکلابو اقا هدناا هباکر نامدخو تصاسنم رک اناتیمه

 یدنلوا اتنک | هل ایل و ليدي هب عاقل ةءاعر

 ( دارغلب ج رخ دورو )
 هبسور ءان هتک و دنا ندتشاناطز راذک هب زج كنهلع تلو د قلم برق

 و وع لما ی ما تلود وخر یلعهدنهع ید ا

 نالک هنفرط یسلاو لبا مور «رزوا هجو ندا راذک یزک د هلبر!مظا

 دک لارا شم یلاو. رک یتروص ییشع ناکما لزوبص« هنترلمدآ

 راسخاو ےن ندنزافرظ ید یبلج هلا یوم یرادرتفد یی امور

 ۰ یواح یتروص برقا هلاع | یهو | ققاوم هب هبل تاؤ هیاضرو
 م نکیارونلوا راظتنا هب اوج ندنفرط-نکروب هرق لرب ا ظعاو یارک

 E تنوشخ راتمظا یه هد دج كين هنن یناراکرمم هم ور

 ندارغ تعد رش بناح ءان هب ورازا هدناعهطو ناصع هدنرلک دنا



5 

O E EE 

۳ : ۳ ۱. ۰ E ا af 

  aنو رو ثولعم فرم
 رخ هاصع لها لمد رد هل رز ا سا قوا رمت

(0) 

 ت ارجو اب رح بولپ راو هنس زززوا هجوم هغ رش یاواتف نالب رو
 ماگ او عظعا وب اصو رع نرود اتم قاس هنس رور دب یک زرللاخ دا هعر

 لند رد ما فرط باتت رات زض چلم ناعسا ملطم اشا بجا دشر وجخ

 یودراهلا ن رعترصت یطاردص نیا یدیشملوا رتل رگ هج ورب
 توراو ندلّوف حوا اا رارزوا ههو رح دانسات نوع ارد کاخ نو ام

 لئاوا قرهلوا نوع ور یر كس رش ثب دح فیساا ق ريالا بمعر دو

 هلبا رفظو ج ثداوح نار ديب ههباع "هنانتسا وریندقب رش ناپش هام
 هلک اتقاع2۰ هدنک وا نوا. تا تودناددورو هرقاو هع وطقم سور

 3۶ هذن ارضاح اششرا مل ( تدب )یدنارواوا دوهشمو ر وطنم یراتیغب
 ہلا فیسااو ٭ هناخاح مهردل اه یضش 3 .تفریلاو مهردلاک رمل

 نانلوا السا مدقم ردق هرات و داوطاهللا نوعب هر وص و ) فلا نم

 دادرتساو عزن هلسطاب ارمقو ارج دندن اب رص ةا صع ر ەقنلپ و عالق
 تالاع راد هلا رارف یراضعب و لوتقم ئ رکا نابصع لها نارتو

 دلا ان نقنهوط ر تلم دهی نم قزرعنلوا داماو انتا ند هاف اچ
 ب وأسم هما ودرع دعو هل داسف و تانک یاوقا "هرگ داسک موللا لاو

 جالعال اه ژروغأم:تاود ورك: ى داها راد دار هل رلذوا د ادع الا

 قوت ندتکرح و عضو تیعوب مر قاتم دعب انیف بولوا یضار هيات
 نع یاضر لدم 2ا٥ اذو ماسرتسا یرکو ریفص هللطرش كیا تناحو
 یاعدتسا یت لجن هرزوا كنا ماعها هل مع ره هی هلن تل ود دلت

 هلع تنطاس هشبد شم دیس ee ندن رلک دا م ۱ اف هویت و هفع

rا یار هتسشاذک معارج رب رب و ا هج  

 وا 9 وغ ن دتر هناک ولم بواب تس اعا بوص ی راہ نفط

 سا تا دا تا ی سد

 دخل هل مارا رفط مالتا رک اه یاتسژرو مارک نازم رىم نالوا

 9 دز و رک (
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 ا _____ سم

 نالا بوط نالوا هدنراثا ولپ رصو شو لاعداو ادل وا ءوز |

 ینی رود نکو عوطوم هنس ناخ هبج ههوق رم علق بولب ریشاود هسا |
 ابا ترصن تاداقا کودا شالوا ع ونش هناکسا هم زرب واو: یک |

 .یاعا ۷ | هلع E رد 2 نیک كم کم لام

 نالک هلبا هرو ح تراش مدعم نوک 2 ندناو هتسهعد و هل | یوم ۱

 تعلخو كنلچ بارم یی هدشاقمم اه زوضح اچ هنن زرانات قاچاق

 7 یدنلوا.مارکا هللا ناسحا عاوناو

 ۱ ( سدق "تاق قنو لوا هج زاص ع وطقم رم ندما )

 1 یتا ج“ راک دنوادخ یتلسهعبت جاقرب هلبا یلغوا هجر ابنصا نداششا-هش

 | ی راجو طقمرنم بودا لیدو وخ هیازوم ابا هج لشاب رھیا ورک |
 ۱ ینوکیجتدم یمرکب كلاوش هامهلکبلتا ارتساو لاتسرا هل اتات هتاود رد

 ۱ سدق مهلاشاهّللا لتاقرابدنلوا قلا هنالذخ لاخ هدنکوا نو ایه باب

 1 مدقا ندنوب یدنفا ناک یلکرود فنضم نالوا ینیضاق فلات
 نیماهداز یدنف | نافع بلح یضاق اماتح اهن ضقو اع ترش ءدنسی ردت ماا
 1 عدقت نو رقم مرک نواه طخاب ندهناهاش تیاغب تانع اعم هلنا یدنفا
 ۱ یدنفا نیما هدربسب تدم قرهلوا مارکاو زارعا یهطم هلا نارقاو لاثما

 ۱ بج ومرب یدسعا یدنا زا, دلوا ماکب هلتس ولوم سدق یدنفا ناو

 یهاشداب هاوطند یربره قر هلوا تیانعو ټا "هنارکش جاو تانا ا

 تاعر تیافغب هتفصن و تفعزارباو تفد لاک هتعد رش تمدخ هرزوا
 ۱ ید ا اا نیدق الوا نکبا تقادضو تالو بمد ظرف تا

 | هجا وادم ( همای هل انا ات راص ناغع :۴ همانگلاو تاو قحا الرا (.تس#)

 1 هل ساضتةم یسهناک-تخوس تعیمطو هنارومع صرح ینددلوا لوبح

 ۱ هر بک مزب و اردیکعازمل كرز وب ابوک ها ریکتو بجک تروص بقعرد
 هناروتو هلب راعضو ردیلع | مالسالاحش ةعفد نامه نوتا ما رک لقال



 ر
 كوالا ل٤ ماکح ءا( نالوا كولش نیامد ۶و تصو و اد ادار

 تقلم هبلایعوم هسا لاحهنره زهد ا یوعد نامه هک دلاقزا شر روط

 ءایضق توراو ندناو اشکان داب هو ریپ بناح یدنفا نافع تفصال |
 تار ضعب, هدانا لوا یا ادناه داق ےب و داد هلط رج ئز و م ۱

 ها ها رز یس اهر بولود ۷ 3 نکشخر و تصاخر هناسلک و زاص ۱

 تاڪ و رعهاب ییددلوا هدشمر دن ات توفات تشو ز وار اتاق لب دف کنئام

 مقر ندنیماا یوقز و" ءایعو هدن ر>اوا لاوش هام لغو نات ہم

 ىسوم ددا ىدق نقوم یمدق ءاضق قرهنلوا عفدو ین وک

 یهدنلوا زج یتفوت هرزوا ك2ا طنص ندنسهرغ دملا یذا رهش یدنفا

 كنب وا (تس یدلیا رو دطف ّرش رها ابا طخ هلا یوق ئ واخ

 لثم فالقع ناکوا ** باععالانمب ةا ورخ نز و كلك نکی ل تالقع لثم

 #  ناملالایود نم كووس دحا دن کم لر تیک

 ( لوا روخازیماب ترازو هبجوت ) ۱
 یالاو كز هدنفص نه هدعد)ا ید ه ارم. هباعا یزو نطصم لوا روخارتم

 ه ج وټ قناما نو امه ن داعم هرازوا كع | طبط ندنسادتا ها هنسهلترازف ۲

 ك وج تن اضا ا لفع تواوا ندنرلشاب ی همش للام هاک زد توئلوا ۱

 حا صم ضع! یشان:ندقلوا نوء رم عانعسالا هدن دنع ر وما یاشلوا ۱

 نالوا نولحخ هنطاس رد مدا ند ول هرزفآ اوا مرسم هدناود سچ ۱

 یدنلوا »ریو ترس هعاروخاریم كوع یال دم كند اعلان زا لگد |

ES Oe ti) 
 منع هګروا نادن و هل دوع وم لحا اے اہ مهار هدارنخش کیر اه

 هلففوا اسهنا ناضورهءات ندنرافرطهدابدویوو یضاقکیدلب "اتش راد

 نیما دشییسلاو مو ضر قب اف نالوا تعاقا رومآم ةد دا و هلدترازو مار

 | یجشدرد یرکس قلنهدعسلا ید هام رکا ءال هلزارو ءاتشا هاا .

 یدفلوا هی وب 2۱ رک ۰ ۳ ۸



 لتفو رفظربخ نادءهاو زانا رلصم یلاوتکرجب )

 ( عالم ناف ۱
 ۱ | یاب 3۳ تكسلاو لبه هدد حر هاف طساوا نی ندنوب هک وخ

 كنوساهو همش ؛ تلناع را بج وهرب وب یدنفاد بی ده چ ین هاچ 4. رجب

 | هناتسا هدننعط كن رحم .هنفرط زاجخ ىلا زام نوجا لدا او رهیق

 | قاوم راها یوم یدک یدنشغل وا لاسرا ار لاویسالاب ند هتل ۱

 | كیوراو ةر ندا تولوا هب ردننکعنپا لصاو هدرا مانا-هلاراکزور |

 ۲ ؛دقدلوا لا یالطا افراد هناهاش *هداراویرما تونلارانتسو لخاد |

 بوط ال ردنا قوا قس هل اکاو ماعا ییهمزال تار و ون دو هج رفاو
 رکا ص فاه ار یالشایهعام نده رفسوهس رخ تامزاوا اسم هنا هبجو |

 یراهولطوص یص عال هلک !اضعقا قم ش اط هی رباب ینتاب و رسشمو تالۆك م

 تج ود رب هلا تبلترت یراراطق هوډ ات-متاو دو یرللاوچ تاکو
 یتیدلوا هر زوا کارل نامش ها وا توصو کو دنا هدایاهدوهرق

 تملا ماتا هل |یعوم یادنتک هلرب ا ری هن داعسرد هگدّقم یار

 هدب اضم رل ئاوا هلا راشم هتلع ءا یدیشلتا ڻدوع هل رومآم یاشناو

 یسادخت ہک كنويياهو ؛هدزکرمس هدهار یانتاو تکرخب ندرصم هلبشو درا

 دف ط هلعلوا شا نیرپساح هب هلب اقم هلن ا نانا یت ناب رغ یماطنامک

 ناعرع رکا بع ناخ“ تئانعو نوعاب قرهلوا ریخولع یتسو برح "ربات
 یفاطو رامراتو ناشد رب بقعرد بولا نام دن دنچ روا بایت

 سور طلو ییاط موق ر هلهزوا ر استفرک هل اب رکسعو نارس"ضعد |

 لاسرا هتاودردهداننا و هلا اغا یسشاب ی وت كهلاراشم لاو هعوطعم |

 یالارمخاد موق ر نیم وا الاوز رحم هتناج وتوو كراج خو ارهاو

 یدنلف رغم هاش یازجا هللا لتق هدهجحایذ ,رخاوا هدنکوا یکشوک
 ۱ ( لاس ئا علاقو 4 هی و بلح ماطظتنا ماب ندمال

 ضع هرزوا قدصام واق نيب تقلا ام اوج ضرالاقام تعفناوا |
 هل ت ا ی ا ا

Ta a ی 
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 | ر رقمو لصاح هلنا دآوف داصحا نالوا رتسمهللاربشب بولق باقع قف وت

 0 هتتاعوقو و مندندهرب هد هکلم "هرادا نسخ هدامو هساس توق رولوا

 | ارهاظ تو دنا تشن ندروصقو ر وتف ضراع هل س تاب وشر نالوا

 هنَسف نالوا داتشاو فطع هنجا زم كکلاعو یضارا ضعب هباکلاب هدلاوقا

 لصاخو دده قبولا قاک ی دهدنسلاها ا.مشلا.تلح مدقا ندو داسفو

 لاو رفاعلا الا * سلنا اف سا "هدلب و ( تب ) یهدیج "هدلب لواو

 یماش تکلع "نلاو ید بلح لاها ندنکدتنا لثام هننوعضم ( سعلا
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 مو هداما هن هنوپجو جو ردع هنن ززو | نا لویق حی نایاب ضار
 هل راع ا تلوصو موجه تب هب رزوا هدنلوز هل مان روغش هلا راشثمو
 ندنعهاشهع تارق رح ضل ییدشا تع> و دوعامزهنم هلزلفع تمادن

 لوح كل ماد رب زور رادتفالایوف یماظتنا كلح نزادعب هلعلوا امور

 كمر رهشمدقم قردلوا المع دید او یماضدقا قفل قاما "هدمع

 هج وت هناشاب نیدلالالج هداز راس تلح تلابا ینوک یزکس نوا
 حظ هدانا لوا هلع ءان ی دبش غل روم أم هبهروک دم "هدلب ماطن هملاراشم

 زضاح كر دبا تردابم هب هفاو رک اع عج و ترشابم هب هفاڪ “راد

 دکار اترا هتلح توراو هلرب تخلاصت ی رکشعو ہرا د هدقدنلوا

 هتعئاعو ةللاقم نوم هنو رشط ندنلع قافتا قاسک لاها یاسقما

 تمو اقم راو تات هلمح ور هدهسا راشم لا ماعها لاک هعفدو كنحو مایق

 | هور جا هل رکسعیتد هلاراشم نكتار دات مجرا هرهشنورد بوسهلوا
 یزادقمر و قت یزارب و هدنکارب هفارطا ضعب تانا مشا هلرب لوخد

 یخ شددلوا لالا رتسمو نوصم ىننص ضرع لها بولوا لوتةم

 ندنفرط اشا ل الج هلا راشم یزاهعوطعم سور اءەشا نار ضع و

 ةناتسا یقهلجسهدلرخاوا هجا ید هام هلغلوا شغلوا لاتسرا ه هباعرد

 لاونم ینردنلوا رک د مدقا ندن و و یدئلوا لاضبا هل زدن زراتات ههبلع

 دا بیش یاد ک وق ناناوا بب رستو لارا هنفرط مس صم هرژوا

 ( ءامسا )



 ی قمر هداسننا و هلغلوا شا تدوع هلت . روت وا ضا

 | باكر رادرتفد یتاسةلخت كناشاب سیردا وتم یسلاو ندو اسقناتیو

 هد ارا ورق هل راتفرعم یدنفا یبناک یریمو كب فور نیما د نواه
 نیدنرابثاب جوش یلاع هاکردو یدنلخ ترشابم هففلوا تخورف هدنازلاب
 ۱ ی اتیفلعتم لر ۵ تافو مدقم زور دنچكر ناپ هداز رابچ هبلایموم

 | ضيق هلفلوا ر وکدم احرصم هدهدراو تاضورعمینیدلو اش |نافلختو

 | هدرادکساو یدنلق رومآم یدنفا اص بناج تابویح رظان هنناک ورتم

 | بارخ هناغلاةباع قرهنلوا كرت ورب: دندو قوح کشوکحح اشا یس

 بارفتساو نهج نجوم هب ینحاو یلاها ندا روبعو رورم ندارد بلو

 | هدندج ندب ريم بناح هلبا هناکولم "هدارا ی هناهاش رصق لوا ندنغیدلوا

 یدنلوا ترشابم
 ٭ فلاو نيتأمو نررمشعو عسن هنس عباقو وف

 ( یلاع ردص لابقتسااب ىراي رمش ترضح رادح س نتفر )
 هدعاق بجوم رب یلاش» فصا یظعا ردص لاوت رفظ یرایرهشرا اریلس
 | تارادو هدد ینوک د حا یعجوا كمارطآ مرح هل غلوا رومأم هلابقتسا
 ا ا هعشعسشو. ناونعو يالا ةن فيض ااو هو
 ا یودراو تکرح ندیناطلس یارس قرهلوا ناو دننلب ناوک طاوش
 ۱ یدلنا تع زع نانع فطع هنت نواه

 ( اشان ىلع یبهخرچ قت ,)
 ك رکاسع نانلوا نیمعت هرزوا كمهاربا یلغوا یل هک نیستلافلاس

 نالوا هدنسهراداتح هر زوایتداع یکسا اشان یلع یجهخرچ یرکسعرس

 هکت هلسس اعز و تقد مدع هن راصوصخ لاعاو طبض كزرکص

 لئاواهلغلوا یناطلس لاعفنا بجوم یغیدلوا ناشیرپ و یاوسر «دنراوج
 بوتلوا بب زعلو ین هنسهریزج ی هلیترازو عقر پیدا لجال هدمرح
 یدناقاطعاو هلاحا هباشاب و مسخ دن اتر د ناد ورق ال یی کک ےہ هک:

۱ 



۱ ) ۲۱. ( 
 ۱تن تس سس ا

 ( اشا زب زع تاقو ما دورو )

 مزع قرهلوا رام مارا دنچ اشاب كج از زع قرص یاس راکدنوادخ

 هدو ڪڪ ییجنزکتس نوا كارلا مرجع رهش یربخ ییدلبارارقراد

 یدلو راهتشاو لوصو

 ( هیلع هناتمااب نوبامه یودرا لوصو )
 رادحل» ناسنلوا لاسرا نوجا یمظعاردص لاتا هدمرح لئاوا

۱ 
۱ 

 ا

Xs ۳ یا als: 
 نا یجزکسنوا كرو نم هامو تدوع هلزهدخ ماعا یرادحان ترضح :

 ولداحوا ی وک تنه یعجوا رکن و یدلوا نداعس هاتبا لخاد یوک

 تلود لاجرو ظعاردص یفوک یجندرد یعرکی و لخاد هب هات یئاوط |
 نیداعلانز روخارمم هدموق رح مو و رابدلوا لصاو هتسارخح اشاب دواد

 راسقتسا یارب هرانا رفظ ردص بناح ندهناهاش فوم ت اتع قرطكب

 تع زع هب یهان ترادص تناح هل 2: افر هن ح شخر ناتو ناجا

 تەدخ ماما هللا مادنا یسط ةدنعم ضرءو ماہ شزاوت مالس ابتو

 هد هصوص 2 اار اشاب دواد یراترضح ےظءاردصهجک لواو

 ی نوننا یعشب یک كرو رع هام یسادرف و یددابا توتا

 اشاب نطص ٠ ندعم نیماو اشاب نادوبعو اشاب ماقمع فو مالسالا مش

 لابتتسا یوا ی ودرا بوراو هرزوا ءدعاق لاجرو الو یارض

 ین راترضح ےظعا ردصو لاخدا هرهش نورد بورو:ک هلا یالاو

 دیسم یاضعم هر رب دل.ا لاصدا هواه روضح هلحوغروس

 ج صحن

 تصخر هنس رات د وع هرکصن دقدلروس تزءو شسزاو و تفاوت ساسلاتدرو

 تحارو نوکس لئا ودرا لاها بود ا تعجا رم هنلح سک ره هلرب

 رابدلوا
 ( تاعوقو ضمب و اشا ماقمع اف نن )

 یارس كمهلاراشم ینوگ وخد هلوبنانتسا كن راترضح ےظعار دص

 بوم SG 1 اکر امدق» كناشاب یدشر ماقمعاق ابلاغ هداسنا یراتدوع ندنواسه
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( AA) 

 هلبئس ققدو ترغ هددایع اا تد ؛ ؤرو یمدخ هنارام ایسناح هد دهاهاش

 لاقتتسا هجوم اقر ا دومشمراب ره یلومتم هد هناک ولم دز

 ندنوپامه با كمهلاراثم قرهلوا یسهسسد كنساع > ضعب نا

 صوصخا و ناک شعب هدنناس» هرثک سوفت ندیااشام یی راغوط

 ییارقفو ضرع لها نساشاب ماقمعاق بولوا ناو رغ ۳۳ هقناط

 یزب یدعت كدا ردنا تقد ن و هزهریخذو دازو تناسص لزوک
 ناقق هللا دنلب ت وص هدنناب كمظءاردص ود نسر دک هب هرن بوغارا

 نع مس ن را ی وط) هلکرلک نارک هب یا رده هتهماس یرلکدلدا

 تار را ل ۳ هحوت و هباشاب مات هدشا هکلأم ( لازا

 نوجا ىلوصو هباء نرادص كيملا راشم هجداسفم ( هلبنذال مولم

 ناذتیسا ندتنطاس فرط یدآت قرەلوا لوحم هغلوا یسهسسد

 : نامه نکل بونلوا هدعاسم هچ رک هنسسالا كمودقو ےظعاردصو
 یا یمرک, كمرح نیغلروس نازرا تصخر هنسفلوا السجا هبیوبساک
 تدش ِتیاغب هدراکزو ر هدموقرم مون قحا یدناوا الحا ارح ینوک

 هلکعا تعجرو دوعراجات هنبفس ی راقدلوا کار ندنعدلوا تفلاخو

 سیر مقاو هدنسهلکسا یارسناوا بوقیچ نک ەھ لات هلاراشم
 تضخر یلعدعا هه نعار و توتا هدنسهبا احا كدنفادمحو ق ہسأ

 یدلبا تکرح تب روم بوص یبادرف هفلروب هیلع هدعاسم هنساجرو
 قیسا ماقمع اق نالوا هرزوا تماقا هدملوساک ییوطانا تابا نالوا هو

 هج و هدروب نم موب و یدسلوا هبجوتهلترازو ءاقبا هباشاب رک اش دما
 ترازو برا قناما نویامه نداسعم نکیا روخاریم كویب هرزوا روکذم
 یدلبا راذک هرادکسا اشاب یطصم نانلق یرابتعا "ءدمع لوح

 ( رصعرد لالا ثداوح عوبش )
 را لرصم "لاو نالک هللا یدیعس دیلک كلر ونه هم مدقا ندنوب

 لاو هدکدلىا لوخد هرصم بو راو هللا لوفقو دوع ندلوبنات-ا یماغا



 ۱ ندنهددل وب ام ی یر هاو "هدلر هل هم یگ ز e هز اڪ كملار اشم |

 (اهظقا نم هللا نعل همان فا )كرنا اد ررادامع زار هب ودن کت قعرد

 هلا دومعم هحو نالوا یدومشم یرصم هداب ید و هش ام

 ضعب كوملاراشم یلاو هب ودنک امدقمو التم هلك ق كع الدتساو ط.ص

 | اد یالتی» هلا داتنف یوراد ناناوااسقلاو هقازا ندنفرط یساعهخ

 هقشب رب یدلک یربخ اکب و یدلوا توف اشاب ىلع دنع هلفلوا انلوتلام

 | ادب ام ةقارطرب كر هيد مرومآم هتکلم "هراداو طرض ردقهبعأک یلاو

 | ادا زال یناقمغافو ادنتک ءلرصم "لاو هله هدنا نالاتو نالا ییهرهاق

 هروک ذم هو لغم وا مادعاو لد ه را موق دلم اعشا و مادقا كناغا

 یدلوا یاعمر د لصاو هدانناوب یر تنعبدل و ماتخو نوکس

 ) هب ادملا تور ءا (

 بلو هلا al هدنطسا وا یلاوش هقناتس 4 هنس هر زوا ینددنلوا نا امدقم

 یزهناضکاق ی .وق هاب ند راهطوار اکر نالوا نارو یک قساف

 ی زمو قسفم ورن دندو قوج هدقاقز یرلکدد نع ربک تاله ندنسارو

 كرل هطوا نالوا ااو مده هلا یوقت بحاسص رابرهش هدارا نکیا

 كنراترض>امرف تداهز هاشنمش هدمرطامرح لئاوا هنر زوا یسهصرع

 هس طساواو یدناوا ادتبا هتساسن اب ز دیعمر هل راتنیلا عماج تمه

 ماستخ یاربذب واع راتسو نوام لفحو ریتمو ماعا ناف هد هر وا مع

 | سود دجسم لوا یراتدروب اناد د یراترضح نیم ماما هدقدلوا

 | یبثرت تافقسمو تاداربا ناو هنفراصمو قنا-ظو كناوقتلا لیع

 ندو اده نوردنا مادخ صاوخ راب درو ماعا ی د هنناصوصخ

 داشنا ییانعر راتو نالوا یمالعم رد رو ز ال اح ءادا ییماح فصاو

 خراب و زاب یدب د # اسا فصاو یدقح یر ) تب ) یدلااشناو

 ) هبادهلا عماخ یک لک اھح رخ هدب زوک هن + العا

 ( عوقو )



 ( تلود لاحرو الگو ارزو بصانم ضعب تاجو عوقو )

 موحرم هلترازو یالاو بنر اج یلباهجوق ینوک یج* رک, كمارطا مرح
 داخ یغابت» راکدنوادخ هباشاب یطصم جاخا یسادختک اشا زب و
 هناشاب نجرادبع جاطا ین رمضتم هرقنا ءاول یاس یرتنکو هنج وت

 هب رص. اول عاج“ قوازوب و هبجوت قالص# هجورباقاحا هروب زم ءاول
 هنجو قالصح هجور اقاطا هروک ذم ءاول هباشاب یخ یلشع رع قرمصت۰

 یجنزوقط یمرکی هنر دا ءاضق هدننوک ی شب یمرکب كروب نم ءامو یدنلوا

 هداز رضحم یسصاق رادکسا اقناس هرزوا كا طب ندنسهرف یبجر

 ا هل اھم: نخر ین کر هم ن تو
 ضعلو هجو هیدنقا عمر دج هداز رسا یسضاق هطاغ اشاس

 ن كلذک ع ا ید هلم مج وت راقل هب راو یرلت ولوم هرود

 لوا قش اشاس ینلادنت ک اظعترادص هدننط» لروکذ مو یدنلوا
 یلاعردص یاد اقاس یەدخ تسارو هیدنفا یطصم یرادرفد

 نو ام پاکر اشتاس ینلرادرتفد لوا قشو هر یدنفا بلاغ دعس دم

 ینسح بات کلا سر اقناس تالبج هبساحت شب و هکب فور دج یرادرتفد
 یدنلوا حر و ناتا هراتمدخو دنسم نالوا رک ذ یر رهو هبجوت هک

 ( هویاس.تاعوقوو یدنفا قانچ یراش هضم نافو )

 هدرادکسا ر دینوک اوا كریللار غص هام یناتسلا یتابطادجا جالا ديالا
 کا زو كم ی RR نفد هدلعصوم مان یسەرد دا لس

 یییبهو ةف یدبا تاذرپ ندنیلماک فیلًتلاو مشنلاریثک هدنن رات شب

 كل رنا رفص هامو یلاعت هللاةحر یدعشعا دب وست ردق هافورح قید

 دج ا كالم ندنرابشاب قع ومق یلاع اکر د نامهرق تاابا هدننوکی جوا نوا

 هام( ع ودولار دان ) یدنلوا همج وت هلترازو هر هکب هللادع هداز شات

 دولوم یدنزرفرب كناغا مالسسا یراپ رهش قبسا رادحس هدنطساوا رفص
 رر سو ينيدلو ع وقو اضعب یدعقم كموق رح موصعم بواوا



 وهم

GAUL 

 دو هلا زاذوب وا ینیدلو روم هدنلابمطظا ضا فا ارش
 هک لهاحرب نکنا مزال یسعلجا هللع حارج داتبسارپ یشان ندقفلو

 چ وا هلکعا ح رج ینفصرغب كروب نم لفطنکیا رد مدنا ج ےک ل ٠قال

 دسالا اقم وهدن ةصوعملا نا یدلوا تود هدنرو رص نوک

 ) اد ل وق یف )

 ا قرا ا د ووم اف ایم افا یر کا
 تعنام هلبارب ذحو زب وج مدع یاد ک لوقو ت همادعاو لت۹ کج وا

 لوق هلا راغا هلس رنو و ااو هد افا یتساضتقایمفنو اهناو رب رقت ینیکیدابا

EEهلا یموم هلک | ارجا ییهقاخ ةعدق ةاذاعم نالوا هدن ی  

 موج رع هرکصادقدنلوا ال-جاو یفن هنس هطا ینل هدلوالا عع ر لئاوا

 لود نکل یدلبا انفاو مادعا هلا قنخ هدنسهعاق نسکز افو یزهتسوا

 ةدرپ دعب و رومظ بویمک قوچ یمالک "هرم كولا یوم یمادضتک
 هل ناک ظعاو هسفننم هل ناک نم ) هدنسهعذش "هنداح اغالدت نالومعوتو

 ندهعوو لوا هل |یعوم تولوا رو دم«هدل زر عا رغم یسهربذ ( ظداح هللانم

 یدنلو رود

 ( هرهاق هب بلاغ ف رش لقنو رمصم "لاو تدوع )
 یلاتما رامظا هن راف رطرل اهو لبا لاح ا هرکو ع وطهچرکم دقا ندنوب

 لاو نامرفا هلاراشم هلءلوا بلاغ نظ فال:خا تروص هدژودنک هلا

 و شب عدل لاو لوا لوم ےب ناله ط بسم
 ذخا ند واهو دهسا شالا لوفقو دوع هنفرط ریصم هلسس لالتخا

 یتکیدلبا نیصحت هللا نيك رارکسع یناک هعاش و عالق نانلوا طو ۱

 یناخدرم- كهااراشم تار رحم یواح ین الض كناحوتفو تان راختو

 یدلوا یلعمرد دراو هدلو الاعسر لئاوا هللا اغا یغاع

 ( ناطاس یارکیلح یالجا )
 هدنداعسرد و رندناخ معلسرو درک ناطاس یارکعلح ندنا کنج نیطالس

 ( هلدهاقا )



) ۲۱۵ ( 

 لوباتسا لردنا تظاوم هاشنا رعشو تدرعمو ۳۴ شرز و ات وا

 اشا نمار امدقم نکا هرزوا تینا هلا هرشک ءابحاو تفلا هلسافرظ
 ناطلس یارکر دا نانلف رومأم هب هنوط لحاوس هلدسهب اب یا اعلاف هل 3و

 یدمڈلوا نی ڈن هناخ لوا اک بولک ه هل ات سا هن هطاصلادعب و نومعت هنتموم
 لوصا یرللوا رش اههو قم هد هنطلسلار اد كلا یوم هللا ر اعش وب نکل

 راس هلا هس SF نوع تود نو اوو راد هر هاش تلود ةع دق

 نازل نا یدود كربقحو ی هدناصوصخ هل وعم وب هدروک ذم رودو

 رهاظ هر هلج هرزوا یداقم ) لععلا ق ةدابز تراس ) یتددلوا شک

 هدکءاتذ> نانلق صصخ هدهب و موللادعب هلایعومیئانندملوا رها و

 یدنلف مازعاو الحا هدرطلاوا هدلو الاعس ر لئاوا هرزوا لا ماراو تفاتا

 ) رەد باا رشابم ود لاس راو نیعد (

 ندرصم قیاس فرش كب یطصم یاع هاکرد نیباو رس هداشاو

 هقحالض رش جد هلا یئاب ی ودق رکدو رودآم هداعقاو لقن هکنالس

 یدنلوار وشنهو تعلخ ثعل

 ( ارزو و امم ضعماهاب و بصاشم هیجو )
 لوا ماما الاحو یسطاق كيالس اقباس ینوکی عش نوا تالوالامسر ءام
 هب یدنفا مع رک لادہع دےسلا ج ر ندنواس نوردنا بواوا یراب رش

 یرادنا مح یا طا رسو یسضاق رمزا هن دم E هدم ود رع مو هو

 یسضاق كالس اشاس یراهاب هنردا هیدنفا دوعس قطصم دلا

 هبج ول یا ضد ف رش ماش هب یدنفا ریخا و | د دلا هداز ف رش

 دمساا یی نامز س و هعفوو یسردم ا تولوا ناسحاو

 ناتشاش فراعم ی ربهو تعاصد و لو ۲ تحاص یدندا ماع دج |

 رقم قر لوا ےم*الاو ناطلس تفطاع ناباش هلغلوا اسم هدندنع یی رط

 مرکم هل ممج ول یساضد كالس ه دن نوا كرو نم هام هل بوأوا مرک

 شب نوا ههلا یوم سا ردت “لامس قی رط هل زهناهاش تمهو ماک داشو |
TEESE O FEC TREC SEREF TLS FARS FARE RT RODI RISA TET RCT Daa 
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  *ردراو قبر هزز ا اب ( رعش ) یدلوا مات> یار ذب هد هنس
 هرادلد ۶# هطاحار انفاس ینمارپ # ر دراو قعاشسر د هزوک 'امز رک اما

 هحوق طا هما هنر هدم ود ره مو هلو ( ردراو قلق لکوک هعازامت _

 فراع دج هداز سردم هلوا عارح ندنوردنا یسردم اشا یطصم

 اشاب ییطص هرة شک اک هلباهساخ هن و یساضق رانفر مشک هبیدنفا

 دەم نوتلوا هبجوت ا هطلغ هب یدنفا مار درج یاب میت یهردع

 راءدنلوا حب رفنو تفت د تیحالص بارا نالوا یئاطلس ناکدن رفد

 | اوا شناس یاس لیدنتسوک ینوک یجن درد مرکب كروب نم هامو
 | حا“ ندنارمربم یطذا یس هعلق کوکر الاحو قرصة: ناصیلا

 | نیدح یلهینارویا ندناریمریم ناصبلبا ءول ینوک ی جندب یمرکی و هباشاپ
 | هلاوحو ضد وفتهن رب ره یراهرومآهروما دقعو لحو هلاحاوهبجوتهب شاپ

 | نولاس* زخقبساو یرکصعیضاق یبا مور هدرخالاعس ر هرغو یدالق
 | یضقنم یرهسفرع تموکح تدم كن دنفا لبلخ حالا یسادن
 متعع یلزع ندنط.ط مو و كعا طط ندهروک ذم "هرغ یا ندسلوا

 . هداز یدنفا یکم لوطانار دصاقاس یکنارکسعیضاق یلبامور هرزوا قلوا
 ندلوالایداج "هرغ هدعوق رح مو هن و هبجوت هبیدنوا ماع یقیطصم

 یمو دٌهداز یدنفا اصیوطاتا ردص لعفلا ۶اعهرزوا قالوا قرصع+

 یدنلوا هبحوت یس ىلا مور هب یدنفا لا دج

 ( دانا دش یارتم ر لس" ]

 ص ی و رھ یا کچ و

 قلحم مل قلا دامگلاتاذ ) مرا ٌهنومت هک دابآ دعس “هرس ورندقسا رود

 لالمو ید اشان نالوا داد زه امو.هامو هدرهد جانمرد ( دالبلاقاملثم

 | لامهاو كرب یداو كورىم لاو نیم نعتانجن رس رهظنلوا هلبع ||
 ۱ نیعاهذ هم رک هرظن اذهعم بودنا دادعتسا بسک هنهوو لاخ قرلوا

 | فارطاو مک رهش هدناعراطقا هناتسا "هناخ دغاک "هرعسم نالوا ةب راح

 | ندهعوننم لود صوصخا و رفغ ج ندا دراوت هلوبناتسا نداحاو
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Tp |مرجال رسو ییلناو ا راوزو حاس ندا دش دعا راب  

 ردرییکو ریغص مولعم یراکدلبا اشامتو ریس ییهروعشم "هریسم لوا
 تولوا زهءاع هاکجرفت ددعتم هل مج و قدال هنرادتفاو ناش هدنلود ره

 نایناتسوب اطر و تزور نابود بناح یمعطن و حرطو مروری 1 كرتا

 ماود)ایلع هل عت رلناوجګاب و ناسغا ولتر ام هدت>الف نفو ناسراخو

 راب رههنصرقو شرغ كننوک انوکو نوزوم تاتابنو راجتاو هنئرحو سرح
 هلع ءا ردرادیدن هللمو تلد لاوحا نافقاو کودبا دعوا مات ماعشا

 ترشابیم نواه یمااب هنر دابا دعس یارمس هدنطساوا هقناس هنس

 هتساشنا هللا هدندنسب تا زتو هدندج موسر كر وصقو هناشاک هلام و
 عیاوتلا ةلمجم هدنل السخ رخالاعب ر هام هذه ةلاطا یدمشملوا ترداسم

 یناطاس زوروتو نامرف هنشرف هل هناک ولم ناشورف+ هلغلوا مات قحاوللاو

 یدلوا نانج رصق دننام هلا هناهاش فر رشت هدنیفع

 ( سونام تیانع بوصاب سوءاق هجرت ندش ضرع )
 سون ابقوا یدتفا صاع دجادمسلاسوماق جرم هدنلئاوا لو الایداجهام

 تفرعم ینا سلح ربا هثلت نادلجم ینیدلواقفوم مان سوماتقلاةدچ
 دند لئاضف دز كن راترضح تفالخ راد بطق هللا یالسالا جش

 هلکلنا زالو اعدتسا یبسموا لثمتو عبطو زارباو دقت هنر هناكولم

 نی ردق لاک زم ( ع ) یراترضح هاوقوهنلو د هه ادلخ هاکا لضف هاشنمش
 هنعطور ابتعا هلرب هک: فطع هر مفانم رثا لوا هجشهومفم (ییها لاک الا

 یی ییهرعناسل هلط هل را هرو رادصا هناهاش نوح ش "تح دم نواه طخ

 رابدروس اکیارقف هم لنت هاا صخرتو بک د اتحا
 لا # ابیهذ الوا ارد هب نل دعتال # هعمج زج ارج املا عماجاب ( رعش )

 ( ایدالاو لا نونف تده بلطاف # هہحاصل ف رشتو نیز

 ( الجاو ینو ارساو عفر ضعبو یتش د تاعوقوارکد )
 لاوما رود كم ۷ فن رس ندندرط اشا ىلع دح رصم لاو هداناوب

 سس
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 هملاراش«ف رش یم هلجهدقدنلقیلعارب رس "با ضرع نولکیساشاو

 هدنفح هقاس تفارش تامرو قلعت هش دارا هغفلق هداعاو در هنب

 9 رب و هب وا یدنفا ما هداز یدنفا ناب خزر یو ید ۱ قسشح

 ایاعحمب هدنسل رهو لئام هلدحو ناب واننا لضف راعظا ا وك |

 رظنو لشم هدمت هلکم د زسر ومل اما ردهدزکناب ك !زمس یظعا ماما هتشیا

 کشک ی ربظن سیر د نکشد و تواوا ل اق سانا“ لع ییعبدلوا

 "هدلب ورن دنلوخد هړلح ءابضق هج همزال کلر کر هش هلکلهتخوس

 رتو لج هلمحورب یب رب ره ید كنس اط و هم او اصول هروب نم

 ضب ندلح فارشاو ترض هل باک هد هک یت نغم بلحنوکرب و

 ندنکیدلیا رب زعت نوریب هدرپ عرش بجوم الب هراضعب و منش هراهسک
 ریکلد هلبسهلماعم سان ماوع یغاس یهلا راشم یسلاو بلح رظن عطق
 تولکو ناور در همك بولاق هی ار ون ندنسو اشا نوکرب ج بودا

 ینکیدابا ناباشان نالص#ل عاوناو ناسا "هلاطا هدنقح هلا راشم هراندک زا
 ضرع ناسعاو فارشا ینددلوا یسهنانونحم لا فا هج هلوتمو و ||

 4 هلتا باحءا ید هلار اش مواهناو هدافا هتلود رد هلا رضحو

 ع ینکیدلبا باجما یلزع قرلوا موز یتوکت هه رک هدامرب هدننیب
 هَ ik كهلا یموم هدنلوالایداج لئاوا ءا هتکیدلبا ااو

 ید یعرکب هام امدقم بولو ا ارمناو لابسرا هلارات ات یتامرف
 ی

 یرو ن ءاضف نالوا لعن” یدنفا تفآر هللادج یدشح یرادکتسا

 ردق هام کیا صوت هرزوا قلوا قرصتم ندنسهرغ لو الایداج رش

 یدناوا نامرفهنتسلواناور اعد رس هندرط یصنم هدانناو قرهللوا رجا

 ندنسهرغ هرخالا یداج یتوک یج درد یعرکب كنيلوالایداج ءامو
 مار یطصم طاطخ یساضاق رەزا هنند» امناس هرزوا قلوا فرصتم

 یدلوا ماکب تاعخدلاب هلا هناهاش هنجوت و ماعنا یاب هنردا هبیدنفا

 ) هرعو (

Teو ی  
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 هداز ۍډنفا خاص للوطانا ردص نبا مور "هاباب هدهرخالا یداجچ هرغو
 یزهلج وم ندمكن دن اهداز یبم یسضاقلوباتساو ل-دنفا لاد چ

 نت سس مپ ىا

 بواوا یسضاق رادکسا اشاس هرو نم نرادص یا ندم وا هضم

 هب یدنفا نیمادجت هداز اغا ركب بحاصمنالوایسهباب یلوطانا مدقاندنوب

 لیلخنالوایسه اب هرونم هنیدم بواوایسضاق رصماقناس قوا هیجوت
 قد رط)!بسح قلوا یسضاقلورت اتا یدنفا یراعد ر مہ داز اشاب دم چ

 یدنفا یالسالا جش یب وتکم ینوک یع>وا كروب نم هامو یدلوا یضقم

 د یدنشح هداز ندلاردص نالوا یسضاق هطاغ هدالوا ةعدد بولوا

 تمدخ تفارش د رګ بونلوا هجوت ۍس هاب هنردا ېچ د هب یدتذا هللاءاطع

 ینوک یجتدب رو سح هامو یدلوا ید ومها ر رار "زا هنن ارقا تو

 ماک>ا فوقوواکصخایانتعاو نونطم هلا قفوو لمر تقر وماما نب

 نالوا قرصت+هیان الاب نساضق رانف رهشکب الاحبولوا نوت رهش هلا اض

 رخالایداجهام دهب یدنفا رهاظ دج هداز یضاق مور ردص ماسق

 بوتلوا ماصعنا یسهیابهنردا كلذکه رزوا قلوا ریتم ندننوکی عجوا نوا

 یبلق لاح لبقاثم ضعب مدقا ندنوب و یدنلق مالسالا حش ییوتکمربس
 هلی دىقال تروصو نانلق راک ذیو فرعت رابعم مضومو راع "هداس هداسهن |

 راتفرکهریسا دمقهلااشاب ناول ر اکر خا كردا ارزو رباود رو دامدقمنکما

 معاك سالا ) هلرب تدوع همالسلاراد هلبا لبيس یخ زونهو نالوا

 رکشهاوخ هد ودب راوطا هنن هج زازا ( هفلمخم ےماکہٹ نکلو نوداص |

 لوچ قالبچ رچ ینعب یراع ندسانف هداف راد ندنفیدلوا رانتعا ةکس

 هلا هچها.س هراب تسوپ رب قحا قرهلوا راتتسدو فوص یب یک یبارع
 هضوصانا ورندنتدوع 4 هناتسا راک داب مان حش شاب قچا ندیاراتتسا

 "هراد بطق نوکره هماوملاک ماوع بودبا تتوتب و تماقا هد نعماح

 هدنافغ رک ع مفید الک  بطق ( تی ) كرد ك هلفلوا تیعجو ظعو

 لاج ین ام مبب( لاعفا یکیدتبا ید جراخ ندهرباد به ینو
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 | لالخا یا ناسهذا هللا لاوقا ڻاهرت راد هبارک و ارزو لخد كردنا ||

 ۸-بلوا تردد یا ندعلوا هدت ولوا ت نفرت ند ور یلاوحا و انوکو

 لاوقارادم نکو دا یلاما صخا قلوا لاسعت» بر تیب روا بوراو

 | طساوا هلسناسحا هطعرادقمر هلت قم لوط یسفن كحش یمم هتکیدلبا

 ۱ هاررب ند هبلع ناتا هلتروص لاسرا هزاع>بوص هدهرخالایداج هام

 0 هک نارخ راذکب 6 تسنا تاماط هک نکم بلطرازآ ( هععابر ) یدتلوا

 کشک که مهراب ۷ دنشک ورا هک تامارک تنسن نا # تسدنا تانارخ |

 8 ا یسخاق هبفوص رخ راشعاب اسقناسو ( تتت تامازک |
 هنسهطا یم هدرخالایداجب طساوا هن یدنفا هللادبع دبسلا هداز یرباح

 نارتشا لدن هاش ےل دس رو دام دعم یمشت تس كل ملا یوم یدنلوا الجا

 نوع ندنفرط توو رادرفد هل | كب E معز نانلقرومآم هنلصح

 هدنردب بوراو هبلح نوحایصح كنهسکز وتلا موق رم لدن كب جهاربا

 ی هورکم هوجو ضهب هدنرلکدردتنا تئارق یی یلاع ما نالوا
 او رب ی ین راظفل ق هفلخو هدهرن هجا دلواب هرکصن دعافسا هناریشح
 جورخو ذاا دیدسدس هداتنا لواو ےن "هرباد حو رخ هلرب هوفت

 | سالجاو عج هارو هارفرس نوجا زالم .دکدلیا ناطاسلایلع
 | ییهسکز وتلا نوجا یرکتسع للد یرلکدید ناکناودو یرلکدلبا ||

 لدب رار شابمو رابدلبا میلستو لیصحت ندراجتو فانصا هدنوک چ وا |
 ارا و هار تلود شفام سولف يا اب هاو هتک دلبا بلط یرو نم

 تست س
 اعتو كن هده هناخرب و داعباو درط یراموق  یعالارخا یدنا رار دنا

 ]| ی هقا طنا هرکصذدکدلبا داعقاو هماقا هام زکس نوا اونو داز یب

 لاصداهار حرخ راد همر هرار ول نح هدقدلوا 1 ندهدامو كل هوبح

 لاسرا هلوبناتسا نارخو ناتا بولنا ص اع نداروا هل رقترب و

 هنوکو هد الح ماسعم و اوا داسفلاوبا هداز ۳ هزهداموب دنا

 تقواوا ات ها یه ما تاب و
ِ an 1272۳۳۳5 KS a a ENA ge. 3 

 قق (
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 رطاخ هن راترضح نادقاةح ناقاخ ورت دناوا لواو نابتسمو قم

 هتاسا هفکشس "یسلاو هناسحاب یرس نس انا ) هلغلوا ناسشن (
 ةمدقمو قحسام هیلع هلوقم ییدأت هل زعتو نن زكلاب هعفد وب هج“ همزال

 یدنفا بلاغ بات کلا سر هدبجر هام طساوا یدلواقحالیازسیارچ
 الجاو یفن ایقاعت» یدنفا نیما یسهلخ هناکلامو كىدىج ىنا "هرکذتو

 یدنفا یزمر یرادهسک ی کلکو سر یدنفا دیس دج ناوید
 یدلوا سالح E نال ےک لکی

 هرخ اف عاخ لاسراو هبلاطتا هب اشا نادوق لوخدربخ لوو )

 ( هناهاش فرط زا

 نلغوا لکت ینیدلوا لاصتساوذذخا رومآماشاب دج ورسخ ارد نادوق

 روصع هد هءاد هرکصت دنلوصو هشوراو هب راعاب توراو هسرزوا تعهار |

 اسورو ارزو نالوا هدنرلب ریشم تعم هر هعلو نورد لردا نام سا راتلوا

 هلکع | دورو تارب رحم ندنفرط هملا راشم نم یت الص قت نشاروتکو

 هدناب و كن رومآمهلطا كچوکو كوس که دننعم کو كملاراشم هل

 هناهاش نیس ن رد یرت:ادصو مادتاو ت رغو یعس نالوا رها

 هعالع نالوا هدا ناوم تعمو یتددلوا هاها شدا ن رفا نهرو

 مارک نامر راسو هاشاب ندلاءالع ریزو قرص: عاج“

 راکر وکر وع رفد بحومرب هرزوا قوا اک | هماسترا تفادص نانسعتعو

 عیدنلوا لاسرا راطوفنوجا شالا هران دنا 9 ا بتارملا بسحو

 هاو رخاوا اباطخ هلا راشم نادومف لعسم یشاتسو فیطلتو لماش

 یدنلوا رامستو ثعب و رادصا یلاع نامرف هل رات بجر

 ( سدق "یضاق یفن )
 دا یدل وا یسک هم تاک سدیم ییا یوم ی دقت ق
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 E هل اس یسالس ا هر همکک هشکو هم لس و )ها هر E پودا | أ

 هل ولو« تصرف ای وکی دمت هراناوا شا رجام ر ادهنعف دو در ط ندهزوب نم |

 م رو رحز ادعام ندنعد دلوا التیم هلسادوسیس هضم ضارعا یارحا |

 انعم ر لئام هنابرع "هرص یرخا دعب ةرح هسا یصوصخ اناعر و ارقف

 رومأم یفلخ ندناضمر هرغ بوتلوا الحاو یف ندسدق ءاس هتک دانا

 یدلوا اتو طض

 ۱ ( وريم ع وطقم رس ندمآ )
 | ورم يتندلوا یمادعاو ذخا روءآم اشاب مهاربا ناول یسلاو ساوس
 : یا مور هدقدلوارادربخ ندنفندلوا و وهم هس رزوآ كلا راشم يش ما

 لبامورو بحصت ی د موق مو اجا بوراو هصخحش مان كب رکب یل ەعلق
 قیر ومأم یاضتقم هلاراشم لاو ندنشداوا شا اشخاو رس هدهعلق

 كرد رفح راحل ندلع چ وا تو راو هنرزوا کت هموق مع هلو هرزوا ۱

 ناب رک صیلختابوک كب رکب موق رم هدکدلبا نرداسیم هقسضتو رصح |

 هدهعلح یسودنک بودا ملس هنف رط هار اتم تورم هلن دما ناحو ١

 هلا اا نسو کال هلامم نیل لودع نم امر هر ظ ( عد ےس ا شسعا نص 1:

 قرهلنراو هن رزوا ندفرطره د كموقرمزارکت کد( ( كالع |

 قرهئلوا دنب ودس ىلع یرلقدلا وصو بم رخت یلحم کا كن هموس رم علق
 روابات ید كب رکب هدقدنلوا بعصا ه:محره تمو اقمو رض هب روصح

 یصالخحا ندههر موش "یداا ندمونشم دن مور هعلق تون«هژوا لمح ۱

 جش و یفطصم یلغوا یسقلب ندنسهنوع هلبا ودنکو صیلتو در یک

 ذخا زرب شو ناخ ریهش هلکش د كب دو «داز رکب و حاستالا دیعو وغآ
 یراعوطقم رس بونلوا سکت یراجاردتما هلبا لتف ی ریابساا ةربصو

 امف یا ندعوا IT ت رد لو نیملح زراو د كرو

 كنافعضو ىع” ضرء لها نالواهد هعلق نور دو یی دناق یلحرارب هشزا دعب

 ال e و اخه

 ( لاوما )



 هد او هوم چ اما ترم ایک رب مه ق ¥ اوما
 یراست>ارتساو ناما نما بایساو لاسراو ناکسا هن راع دق یاوأم مقاو

 تارب رحم نالوادراو ند)اراشم یواح یناصوصخ یتددنلق لاص عا

 هدنهاکش نو ا ناب هعوطق» سّور نانلق هداتسرف اعم هلن اهروکذم

 شات سو نيسصو شااسو یدنلقهداه هتلذمو اش هدبجر رخاوا
 "هرخاو ماخ هلبا یلاع نامرفنالوا رداص اباطخ ههل اراشم یواح ین رفاو

 فاقاخ رورسلابجوتس روع بول رب ولم هرسارس ند هناکولم

 لاوت ارد راب ر هش ناسحا ههلاراشم ینابناسمج عصرح فیس هضبق رب و
 یدنلوالاسرا بقعردهلبا اغا یقطصمنالوا هدنتمدخ قلاغا یکصخ هلءلو ا

 یدنقا دحو لاسراو كينالس یلغوا یهکت “هلق لقن (

 ( :شدایضل ضش

 لاو نمربخ موطخ دسا ) یراهدهدو یراباب كيهاربا لرد یوا یهکت

 كر دبا انفاو لف ادا هج ' نانلو ,دقایحس نورد یمکح ) مولظ

 هلرب مص> هرودنک هلتروص بلعت ییهیلاطفا صوصخاب و ینغاجتس هک |
 تفادصهب هلع تلود هدتفورب ج ندرانو و شع ادرفنهدنتفو یر ره

 ندنهدلواشع ا تفبسو نیبت تاعقدلاب یراتنایخو تئابخ ںولوبعوقو

 اب رقاو دالوا توسلوا لومأم تقادص الصا هدنزنهلبقو موق كراتوپ

 رب ی و هدنراوجو هدنو رد شاع هک یورک كتا ةلعتو

 هر >وم نورمن وش نور ایه طخ نالوا رودص هد اضرمش یا ندنعبدلوا

 ناوسن لاحر هرکصندقدنلوا قیتحو لاوس رهدام ندا اضءةا ندران و

 هدقا چ نورد كنبرب و لاسرا هکینالس یبهلج كنسهل.بقو موق

 تلود لاح رو هنفرط هلاراشم هرزوا یم لاصح-ا ینابسا یسالاق

 یلغوا یک هجتدقم ندنوپ بولوا ینیما ءرماع ةناسسرت اقباس ندهیلع
 رخاوا اا طخ هیدنفا دیحو دج دیس نانلق رومأم هنضبق یتافلخم

 یدناوا دیک ات یلاع یاب روک ذم صوصخ هدیجر



 ( دجا نا راددا تدالو (

 هجا ناسطلس تخااوخ “هدازمش ینوک دحا ید كماظەلانابەش هام |

 هتذه رر واوا داش نیل واف هل رمساادلوم تدالوو دعسا مو دق

 هدازفا رو رس یاننا لواو یدنلوا دابع رطاوخ حت رقت هلا یکلنش بوط

 ید اون یی ررحم هلب رام با اشکلد خش راوت ضرع دات ارا نه یارعش

 ضب خیراتوپ عبط "هداز هدنلید شم م ر وپ د اغ د وا

 3۶ یدحا ناطلس هناخ دو یدر و ی دحاو (ع) اطع ندسدقا

 ندنعردلوا مرواب وراب و اسحا یاضعمرب نکا داشنایتسازف اقص رات

 هدیسر هدا تد مرک ہا شداب یاننک اخ هلا لس هنفرط یلاع ردص نزاخ

 مسر ردوا هدّلها دنح ( یونشم ) مدل ا داؤد رفت هلدسما یسلوا

 3 یتسهنبدآ EN روط # نداعسو دشر هد هسک رب هروک ۶# داعو

 36 یدوسح كنها تلود ره رولوا # یتسهنئس هشدواكشر ےھرتاب

 مالا هلاعد قالسا هلع لاق اک * یدورد وا تاودو تمرد دح

 ادو ینلعجا

 ( لرابنا چ وا هنفس لوز )

 ه ماع هناسرت E بت 9 ۰ بترت یزاواو هتسارک مدقا ندنو

 نامح*لوٌا و معو لک د e هلرب ترنشام ۱۵ هان هدهاک ید

 لور هنر دینوک نينا یعکیا | EE هام نانلق نيەت دعس تقو

 ی هرەاق تاق ج واو لارلغ جوا رونلوا ریعت لرابنا حوا نانلوا ےن
 مدق داتهدرب نوجا قفلوااقلاو قوس هنابرد مانب ةممةنيمس ما هدو

 ترشابم هر هبقس نالوا نزومأم هددمهع نو یه کر فرش هنساک تخم

 هنس هبت رع یفصنو لوصو هر بوم رو رادقمرپ هد هسا رابدلم مانتو
 لهاو مارا هلاح لع هجکر بود. اثکم هل.بمس یعلرغا هدک دانا لوخدردق

 یالتبم هخک لوا هلا دانسارو رغ هددراسطع قارتحا بقعرد مج

 رایرهش ید, مار د الس هلعفد یعلاوم نوک یستریا ِ ماهوا



) ۲۶ ( 

 سراحو تا تانما ثعاب یرات رصح رصنلاو زلات هناود تدلخ رصع

 ماودلاىلع هب هب رګ اصوصخ و هس رح مام نالوا تنطاس تکو ش

 مارالا تماقدقفا و هوق + ةظفو رهدلا نیعو نیماناب ( تد )هلا ماها سوه
 زردهدّمروس ماهقا انع>هتسارف باب را توه رم طعم نومص* # برطاب
 هل تح ناف كيلع هلاقا نسحو كلهلاقم نيل دلودع نم كنرفبال )

 اتم ادنکو اننفد ارکم

 ( یراق ع وطقمرس ندمآ ) ۱
 قطصم جالا قرص یاس راک دنوادخ هدنلداوا كس رش بجر هام ,

 ذخا هب راحماب هب زو ألا بسح ییابقشارس مان یراق ءاهفسااةش اشاب
 درن بو مک هدنهاکش نو امه باب ی رثا تثایخ رس هلک با مادعاو

 یدنلوا ماوعو صاوخ روطنم قر هلو ترافق نادم "هدطلف یک

 ( دجم ناطلس هدارهش ندالو )

 باتفا هاشداب بلص مفانملا عملطم ینوک هعج یعوا كکرابم ناضمر رهش

 لالعم هل با لها بولو علاطم یراوا كنمو دق ت رسم فرشو

 روک ینهرام» وا لدصق # لکوکی ا كمروک هسبا نوکرب هدکلف
 باق زادنا نینط ناک هدازمشو ناطلس یاعد كر هب د # نسرین ییاتفا

 یدلوا عماوج
 ( تاهجوت لاجا )

 باتکلا سر اشاس قلشایشو اچ ینوک نیا یعشب كمرکم لاوش

 یباکرابجهب رع قیاس قلبم اش رشت هیدنقا رهظم یطصم باکر
 جالا قبا سینما نوا “رص قلحاشن هیدنفا ف.نم یطصء

 نسح لو زعمه ندهمساع ساب کالج ەماتزور كوب هب یدنفا هاک |فس وب

 قطصم هداز ها قداس ینا روخارمم ینلادخت کر جوش هب یدنفا 4

PERE TET ESSERE SOE TTK RE REESE RST RORRCROC SERIES 8T, 

 1٩
 ا



e ) ۲۲۹ (۲  

 یلغوا كکب دیس هداز اشاب هلادبع یرکآ ینو قاروخا رم كچوک € |

 هلبا ریبغتو لیدبت ید باح ا تامدخ ضعب راسو هیج وت هکب دم
 بولواارجا د ارزو تاجو مسر هدهوقم موب یدناوا ےن

 یلەکت لج زا یدنلوا اما ی رکا و لب وح یراف رم ص۰ اولو تلابا ضعب

 ةر یدنفا دحو د دبس نالوا هدیناطوا الاح ارومأم هنافلخم یلغوا

 عارج <> فلت .مج ول یرلواعس دیجحو هکر یا هجو رب هلترازو یالاو

 هد لو لک همسلس تاااو یدلوپ عارفو اهر ندنارفاتاداعم هل علروس

 تفیلظلت هباشاب یدشر قیاس ماقمعاق نالوا هرزوا تماقا هرازولاع وفرم

 یدنلوا هج وت هل ساقا یترازو هلا هنس "هدارا هدننض

 ( یلوطانا رکسعضاق ماکنمس لزع )

 هب هر ول زه ترادصراقو یراهنایوصعم جازم كن دنقاه داز اغا یلوطانار دص

 نات سوپ هد , ولا بواوا لوزعم هدن ده ردد هام ترد زونه هل هل وا قانم

 قدنارغوا هن رش ناط.ش یصنمەن رەنا لح(

 باا طوبضم هدنخ رات یدندا مص ۰ هرکصندقدنلوا باعهذا كرهد

 نم هللاهاحتآ باک ردص مقوم تقو ۶ اح هدنسهب رغ توخ رع باهتساو

 هطلغ اقا تولوا یسهباب لویناتسا باطلا بات کلات هما نم رش

 هدیراوح ی۳ هلکسا

 ترادصینوک ی حد كلاوشهام یدنفا نیما بقلم هداز فافخ یسضاق
 موو یدلوا فلذناعت هلءالسالا جش یارو فرشم هلا لوطانا

 هلعالسال ایر دغ نکیا فارشالا بقت امدقم هرس هبا لوبناتسا هدموقرم
 یسخاق رادکسا اقاس نالوا فاعشلا مسکتم قز هناوا لزع بحوم الب

 هناکولم هدارااب هبیدنفا نیدناعلانز دم دس یدبفح هداز یلج

 باق هلبا هناهاش هناقفثم تبه نیفغلوا هج و یسهباب لوطا ا ترادص

 یسضاق هنر دا هدننوک یجثدب نوا كموق رههامو یدنلوا جم رفت ین زح
 ا هب یدنفا رد املا د,عربم هداز اشا دمحم کالم یسضاق هطلغ تشباس

 یدنلوا هیجوت هرزوا كّعا طیط ندنسیناث عمر هیتآ ۱

 ۱ ( موج )



CTS 
 ) _ _ _ _  _  ڪڪ

 ) هقچ ای اضت پرص ةاصع موج (
 یادعا ۳ ندنسااعر راذک هب رح یع دف كن هماع تأود قلم ترص

 کل بولوا رع سس نادا ییا ضعب یدعت تزنکه چ رک هن راک
 هیات هدراکرسو موقرب ره و مئدندم رب نالوا ثعاب هندادتما هققطاق

 د دش رع اهراخو ٭ ببط ةبالولا رکس ( تیب ) ید هنب ثکاو تعیبط 1۶
 لالعتساو درفت صرحنالوا رکن لقب تمقاع هرزوا ییادلوا دمفم تس

 فک ی عب لابااام یارجا شهاوخو لاو دناسم یالبتسا عمو

 نالوا منه هګدقا ندنو هن راصوصخ لابعفا عاقا یوزرا ؛اشیام

 یی هند كير  aیالعاراکسوه مان کرو هرق یس هد رکر مم

 بناح ءان هن ران اغط یراقدلوارصم كنهموق رع تام هلل داف كشخ

 هس شک هس اض دةم هن رش یاوتد نالن رب و بلطلاب ندارغ تەد رش

 اب رح را هوس هلرب موجه ندلوق ج وا هنيرر زوا هرزوا موق ر هجو
 هعلق یرلکدلبا النسا امدقم هل ر وص دادرتو لاځدا هتعر تن ارت

 مسر "یتانم دعب اي” بونلوا دادرتساو عزن زهقنلپ و عالق راسو دارغلب
 هن ران ايتسا هلطرش كإلا تدناحتو اقناندتکرحو هلماعم تسعر 7

 > رهل رو یار هنسهلج هرزوا هلع تنطلس هم : رک همش یاضةق

 و بوطنالو هدنرالاو شمنلوا حصو وفع یزهقناس
 ینیم هن نکیشم ناکسا هن ژرب ولرب یرقو تابصق 7 بولب رش وید
 داتعم تنامخ تا > لھا ضعب ندنراب رارفولب رصا وک ق رەلوا دالا یلع

 راکدنعلم یرادقم كب شب ترد هلبعج ةاصعو زممرخ ماطر هنب راشاب
 یرافدلوا شعاراسشحا هب هب راو هرصاح بو راو هتسابضق هقجاح

 هنوخ بودا رو رم ییووص رېن هللا رکسع رادقمرب یسهدوب و یرپوکو
 دوجوم هدیلبا مور بقعرد قیقعلا یدل کو دنا هرزوا هب راح هللا هموق رع

 یدارفلب بودناراغلبا هل اهر و ULE دبا اضفا ندنآتسعتمو

 مات ناناعر نالوا مبطم هدهار یاسنناو ل اتوگسنا تعرمی هکر



) ۲۲۸۰ ( 
 ۳ سسن سس سه

 یواحیبهاکحا یرالتا لاخداهدابقنا تح ارجو اب رخیراندنا نانصعو

 لاہساو شو لاسراو رادصا لاثتمالابجاو هلع مماوا هدلاوش رخاوا

 یدنلوا

 ( ناشدجا ناطلس عماحبرقرد نافارص زا يکي هتتفاب لوتقم )

 هدب رد یار مماح دجا ناطلس نوکر هدنطساوا هدعقلایذ هام

 بوناوب یع رب ولابق یزغا شاغارب ند هک هدنراوج یتللوق رایج هبج
 هدقدنلوا رظنو ع ندنغیدلوا بحاص هسک چ۰ رکضندنقو زار

 لوچ یلاوحا نکل دوج وم یدسسج مدآ بولسو لوتةمرپ هدنچا
 هلا ینو هو هدأقا هنفرطاغا یا ی هج ینددلوا دوعفهو مولعمات یتاقو

 یدنفا یسضاق لو ات سا هلغغلوا هدام "هدافا هب یلاعبا ید ندنفرط

 یدنلوا هدارا نامرفاب یسلوا هناعمو فش که داعلا سج ندنفرط

 ۱۱۰ نا و صفا اینک لسرج ندر بناج وب
  لاوسو رظن هدلاح یراقدلوا سضاح ریفغ مج ندیلاها بواک نرومأمو

 یلثکا ندنسهفناط ینمرا هدقدنلوا لاکشا قیقدت هلبعج فوقو بابراو
 قحا بولو ماعو صاح مولعم رابخالاب یتهدلوا یز یراکدد فارص |

 هلا یوم کک اح ینیدلوا لومح یکودبا ھن یلتقو ح رج بسو یلتاق
 برا ناش ناینالامالسلاهم ع لاق ( یدنلوا مالعا هملاع روض > ندنفرط

 بجومدالب یروم "دلسو هکر دمولعم ( نوعلم هو مق تزاناش مدهنم

 لامنیهأتو ناطقو ناکسهحارا هل ادابع قوتحقاقحا نالوا داف داحا

 "یضاقر وضح هدتم ص راد ههبعرش تموصخ یتح ردناحو ضرعو
 یدجم عرش یوزارت ٌهفکو یدجا تلادع نام رفاکو نموم هدلداع

 هتعمط لباس ارطن هنابدا تهح درج بولوا بجاو قوا لیدعت هلبا

 هاوعدو ینیدلوازباج ازش تیلصمما را تعا رش مکح راغم هلع

 عوق مکحو هيلع تلود عدق نوناق هيلع ءان ردنایهرب و هنیب لدعارب

 صالخو هاقو ندردغو بلغت یسعرویلاها یالاب ورز هب دج تعا رش

 ( بلعتەو )



Ce) 

 صا صفو دود دعاوق تاعرو تسابس ماکحا یارجا هلتاقو بلعتءو

 تز هب ا لوالو ط.طا هاسندلو طوحا هندل تاللا لدع ) ندنفیدلوا
 هنان دالا قلاخع كلام هجحن هلا نانلاع بولق بلح هجا د وم ( ترک هبادعالو
 یز ن ران ردناسانش می اوت مولعم ینددلو |كالام هلسعت تروص فیس الب

 هلمجو هنرهو قتل سسج فرط فرط یت باسو یلتاق سد كموق رم
 قاجوا كموسم فارمص ی رحاب نیغلوا نامرف قمنا ربخرب هسرولوا
 جاب روش ماعطاو ینیدلوا یساطعاو ذخا ولتاک هللا یدوج یناکرزاب

 قیقح ابلاغ یتیدلوب تروص هلبداسف یبب روچ كتلصوب هلتوشر سەرت
 موق مو دورط» هللا نن نیا یدو لوا هدنرو رم نیدنچ مایا هلغلوا

 یدلوا دوقفم هلا لت اقونخو نن ید یسجابروچ قللوق
 ( لاس نا عیاقو هَعوربازجو سنوت لاوحا )

 ناک تا ( ءاضقللاو ةوادعلا یکشیب عقوب نا ناطشلادیر و امنا )

 ندا نوک هدنراب ربازجوسئوت لاها ورندندمرب هجا زغم ییاده

 هرکیدک, پولوا لاتو ب رح یدّوم مدقا ندنو یاصتناو قاسقش
 اسشدحاو لاصبا تراسخو ترضم هلا نونشو موعه تاعفدلاب

 یدعنو ندنرافدلوا ردبا لاصدساو رمق قلارا قلارا ارحم و اریرخا

 یکاو هلرب تزواج ید هنراج للمو لود ضمب كردیک ت رضمو

 ناک دهعلانآ دمحلاب اوفواو ) هل راتهالعو قا“ كن زر رب راقاجوا
 ترشابم هب یدعتهنب راجتهدهعت*لو د ضعب هنفالخییب رش ےظن (الوئسم
 یان یکحایسو حالملتفو نیاسفسقارغاو قارحاو لاوءا بصغو

 داتساو فطع هن رلوا هدقدنلواراسفتاندنرب بودا تراس هلاسعفا

 رواریارج صیصخ هدلوقعمان راک لوا هجتدلوب قلارا هنو راتتسا هلی
 هبا راکنا و رتس كنر اکنر الع هاک ریز رد بآ دننامو رارصا زادنارکشل

 هدراهسدا هدکع | رارقتساو دنعت قر وز طب ر هدنزههورکم تبن یاسیع
 ردا راکنا هجا +۶ هاب هن راکبنا نینمادنوط نس یدتبا كل اله ( تب )



 ی

 رابتساو حد اه رحم لود یصوصخ و كر هد # یقوب نا هدننا رب ریش"
 هلا هداسمالک هدامو نکا بودا لاصدا 4 هدام روغ قم هک لدن قسا هلرب

 لاح الاد.هب هن رالاخ ساسوف هدنرارطاخ هطب رخ یروصقذو ماظن
 یهروک ذم نیافسو هسعلو رم هس رحنافسرادتهررب بهعرد لدم وب

 یراکدلبا هثنهتم هرات هظفاسح هللا لاسرا هنب رلوص سولو رباز
 انور هماکحو هالو نالوا هدملاوخوا ینجلوا هدر یتبقاع لصوصخو و
 هنلو در دینددلوایرحاو مهاق هو ایعس مدقا نآرب هنعافدناقشكدافشو و

 (امهنب اوصاف ولتتقا نینمّولا نم ناتفاطناو ) نیل وا اهنا تاضوررهماب

 هلا هنس نیتترف نانلوا نیسعت ندنفرطهرحاع ةن اسر هس اغ٥ یم مالک

 نانلوارکد هدنطساوا هت رشلا ةا ىذ هام نرومًآهنیلاناذحالصا

 یف بیس هب یم مدقا ٠ ورابدنلوا نیةستو لاسرا هتفرط راقاحوا

 هدارا هن ارو یثح ندنماخ راوطآ ضعب هماش لقعتم نابز نوجا هداوا

 "هرم اب ما تل هدنرخاوا ر ول نم هام هداز یریاج یلح ندبلاوم ندا

 "هرغ مدقا ندنو و یدلوا هدازا ندش دق قالطالا هلم ال سالا رح

 هامو هک, تظن دج هداز اشاب فسو یماضق كن الس هدهدعقلایذ

 هللا یمّور نو امه نوردنا یساضق هطاغ ینوک ید. نوا كر و نم

 ینوکیعجوا یعرکب كموق مهام هنن و هکبدجنا هداز كب یضفهلوا عارج

 ادا ر یردارب لوس كکب تفلطت روک افنا یماضق هسورف

 هرهاق رصم ینوک ی خوا یعرک كن ها یذدامو یدناوا هبجوت هکب دو
 ی-اضد رانف نیهشلگب و هب یدنفا دماح د هداز یوهرو« یناض

 بوناوا هجو هب یدنفا هللااطع دش دیس یعالسالاحس "هداز ردارب

 د.سلاهداز یعس- یسصاق كرتالساش اسهنردا بابا هدموقرع مول هن

 ترضح لوا ماما الاحو یسصاق كالس اقا سو هب یدنفا باهولادمع

 الاحو یسضاق ریمزا اقا سو هیدا رکلادبع دیتا یراب رش
 هب یدفا دوعسم نطصم دلا یرا رهش تر صح یایطارم



) ۳۳۱ [( 

 یتاهحو درو "یلاوم صع و یدنلوا ناسحا ی رها ةا هک

 یدنلوا ید

 1 فلالادعت نی اوا نالت هننس علاقو 3%

 ( ریخست یارب نب رومأم لاسراو رییک طارد اغا بجر ةعبتنابصع )
 نواه طخا هدنتدوع ند هک اغا بجر یظذاح هطا مدقا ندنوب هکنوچ
 ندنراشاب یس ومق یلاع ءاکر د ینلطف ا هطا هدعب بولو ا لتق هدیلبا مور

 ید یعوصخ یتافلخ ضبق كموقرم یافوتمو هلاحا هکب شیورد
 ینافلخت قرهنلوا هلاوح هکب شیو رد هداز راوسهش ندرابشاب یجوق
 نالوا یرابلصا نطو نوح ند هعلو هلن ا مح ا هر ام ]ایعوم ینهفلقو

 هحاصو Ki مدا یراشادنرف كموق رم 1 یرالا تماقا هد هوقاب

 هرودنک كر هل ر دل. ینیدلوا هفوخم دارا هنوکرب هدنراشحو شازاب

 هدیلست یتانلختو یبهعلق راموقرع هد هنيا شارب و تبنما هلمجو ره
 ین رباخذ كنارتف هلمقوس رکص هنساه قالفا وشراقو تفلاختو دانع

 كنهفعاسو هدعاسم ندا حونس هدنراقحو تراسح هطبض ارمقو ارج

 هرامظا ینوشخو تنوعر نالوا زوک مع هدنراتلبج بول ینیردق
 تعناع هدعلست یب هنناقاخ ٌهعل هل:ءواطم مدع مالا لو او تردای»

 نو رقم نو امه طخ نالوا رودص ةتفا فرش ءانب هن راقدلوا شهلا

 یطبض ابرضو اب رح كرالع نالوا هدنرللا ریاسو مالسالا حد هجوم

 هنایموم طظفاحت هتصوصخ یر هلتسضتو رصح كنسهعلق هطاو

 هلسترت هشاو رک اسع ندرالح ندیا اضتقا هندبعءمو رومأم كب شیورد

 یهجقوقرب ند رابشاب ی وقو یدنلواروذو۰ ماعش | هنربغ یوژاب هب وقت

 كني رافرط ماللسالا محو هوب هرق سةنلاب هل ارکسعرادقمرب ی د اغا فسو

 هرصا كن هطا هجرو نل هجار وزو و هننرپسمطاو هم هیشصت

 فسو یلهجوقرب و هکب شا ورد هلا ومو یدنلق نیبعت هنیریشساو
 نوت هلنلاسرا هراس داو قنا ا نام هما



۱ ۳۲ ) 
 دا دننه لااا سس سا لى ا

 هباسشاب ىلع ظفاحرب زو یاقفاح ندو یسملا تقد هنب زرادتقا یوزاب

 ینکحهدنا اضتفا ترداسم هن وکه ن هقضاو رصحو تكر ح هلمح ولو

 مزالو هتسهدو و قالفا یموصخ كمجلا راعشاو هبصوت همان !یعوم

 كدرذر مه ندنس هنا ط ی کاج شوا یشاب هلدت و دس كرالحم نالک

 راس سوا تەد هنصوصخ یرامام هدنک هتسهعلو هطا نوجا دادما

 بیناکمو هبلع ماو اهم !!یعومو ر اشم ر دق رفض هاه طشاوا هراندنا اضتقا

 یدنلوا كىك ات همش هفش) هل | همم اف

 ) برص رد هنتفعافدنا ما 1 (

 بواب روتک هلا ی ژثکا كران دنا ناصع ید هحدقا ندنو ندولپ رص

 رومآهو اشاب نایاس یظذ اع دارغلب الاح هموسرع تلمو شغلوا مادعا

 هبالفکو عطق هنارکذت هل راتدرعم نانیعت راسو ناریمریم نالوا یتنعم

 هدلاحرهو تان احتندنکرحو عضو تصر روط ینانم دعب ايو ا طبر

 شلردتنا دمعت هرب ره هرزوا كجا تقد هب هلع تلود یاضر لس

 هرالا برص لماش یدمعاو یواح یغیدلوا شا نهر ندنراجناو

 مالعاو تح ررح ندنفرطیسیضاقدارغلب هلبس هجرت رادنس یرلکدرب و
 هسلارابشم ظداحم یوم ییعیدنلف مد هن داصعسردررمضعو یعرش

 هاشدان هاکن ضرعلادعب بودا دورو تار رح هدانناو ررګ ندنفرط

 نورققک و ش نواه طخ نالوا رودصفرش هدقدلروس هانتکا هلناهابتناا

 ابتارابعب یسهلج هجشساضتقمو قوطنم ارا ناهجرادن اهج ترضح

 یدنلوا اطعا هنفرط همساص ساب یریخو او دک هنت نوام ناو د

 ( امرف تلدعم راب رهش بناجزا ارزو دد یارب فیرمڈ ما )
 بسکح یزاهلوقم یکب هردو نامعا ضعب هدیلوطاتاو یل امور تدمرب

 لاذع ادرفت هد هب رحرب هلا دانتسا هلتررب هدفرطو یرب ره بودنا رادتقا

 بوممهنلوا ارجا ید هسنلوا اکتشا بومسهلوار داق هتاکش هتک هکیدنا

 بارخ رات کلعو لیاو بابک نامز هججن هدنراقسو (ظ شتآ هنلادابع ردقوب

 ( یدشلوا ر)



 ا

 هنوگوب هلْاو ا کباب ةعد دو هللاداع 7 او رو وا
 2 و تحاو هان اهاش تن تم ی | ص. ۳۹3 ییس هلج ندلاتطم

 كرلناو ی زاکو دعساو یشوماات هلماعاو مادعا هج ندا

 هلا عقر ندّطرا یور ی ردولا تثا ہک دو>و ك زراک واتش یاثما

 "هدعاو یرامدآ شاوا هدرورب هلا مع تلود تم” و نا ورد د هوا

 تلانارپ هنرب رهو خارچ هلترازو یالاو هر هرزوا مهس تنطلس هعدق |
 ین راتهوکح "هرباد هل داخلا راقاحس قرهلوا هوالع هن را ضعل و هبج ول

 نالوا هدنلخادیغاتسو تاابا كن رب ره قرهلوا هلاضف ندوب و عیسوت

 "هدارا ندکلیا صصخ هرودنک هلم واسه طخ ییهعسج تامازتلا

 یارجا بوتا یدعتو عظهتیعرو ارقف هللا هرادا ین رنه راد قجتا منو اھ
 كردا تور هرزوا فرش عرش یاضتةم یدابع لاصمو تلادع

 اج همهناهاتش قرط قر هناوا تحارتسا نیذن هلظم دالب لاها هفاک

 یفغندلوا هلسهمخ تدن یراعا نربغ ناسرد نماد هكا ه رخ تاوعد

 تلفغ یکی زودنک ید یعواسمه تاذ هقذب ندنرلکد«هدا نظفت

 هرامظا ین رات لبجبوم ههدنا رکش ید یک هدانا كرد انظ هرزوا

 یتسهمزال ترازو نالوا یربک تناما هلنظ قدلو نادیم شاو شاو

 هاست عاوناو یدعتو لا بوم هظحالم یمهناک وام راشن آ بضغو

 ین راقاجتس یا هجوقو راکدنوادخر دم هن اهاش "هدرکشقح یراقدلشاب

 ردیسهدرکتابرت كنا یس دوب ندنخیدوق هتروص نسح هللادع اشاب زیزع
 شبا هدنسهدام یراق مدر و هاشاب یطصم هدردا تکرح هل لوا

 هنب رب رب و ع رجم ییرانابعا اضق هلغملوا فبطلت قجازا بوروک
 | توسهلوا رداق هطبص جد یرانا هلهلوا تس هن راقاقش نو رشود

 | هداز رب زو شا هللادبع یسلاو نامرق رابدلشاب هب یدآو اف ید رانا

 یک نامرق بودا غارچ ود ردشمغل و هدنامدخ ردق و هدهمهملع تلودو

 یدنفا نیما یسهریاد بوتا تقد ودنک هتیر وءا مدلبا هیجوت یتابارب

۱ 



) ۲۳۶ ) 

 foe: a ندنیبپل بن لاک هلهلوا هدنلا كساڪڪ ناو < ها

 قب رط تبتما مس هدرالم نالوا هدنطیض رزو یی رلفدصاب ین

 بایرا هلا هیضو مص بویمهدیا هرادا یک یتاما رملاو 29

 ینیدعتو مط حد كن اشا, يلعیسیلاو یا مور مدلبا قیقج یکی درب و هیت
 سو یرح یی رللاح فس هلج ید هل و ندنوو م هدکعا عاعسا

 هللادابع ههاك نالوا هدمهناهاش كلام مرابتعاو تبغر هارزو مهدکعا

 تلودو یراتحارتساو شیابسا بولوانیما ندیدعتو ظ كناناعرو ارتفو ۱

 هغ> الم يرلن و ارزو یدبانوجنا قلوب ر زو رار هشیا هلبتقو هدبهیلع

 لوسرو یتوقو لوح كه را.دلشاب هکمک هنفرط یرابیفن طح بويعا ||
 نم هلاک ولمرمق 42: رهبلوا رددا هلمناکرب ییناحور دادمال نمدنفا مرکا ۱

 هدننسلاعلا بر روضح لالخ ېد ا كرا نوب و ززم هوا رد اق هاب رک, سن 1
 هيمان هرکرب نوجا ظابسا ی راودنک هتشا هلعءان روتلوا لاوس

 2 ډا ټر ê بد هه ۳

 FETE i وبر تدا

 هدبلوطات و ا مور ردنا ج رد یینبع كمنو امه رصج و ما ید هلا م

 نو امه طخ و د هنلوا لاسر او رادصا نامرفرر هن |ریمریمو ارزو هلجاب نالوا ۱

 زا ا

 ۱ یبا مور هدوهرف سج ودر قر هنلوا جرد یبع كت هاهابش نورفع اهم

 | طساوا هننا رج مارک ناربم رمو ماسطع ءارزو ها نالوا هللوط ان او

 ۱۳ ا ر ریش )ا تالا او رجاوا ہت مششب هلو راع فچ هام
 1 ( اغا یلوتمو اقشا موجه عفو )

 ۱ ۱ یجزوتط یمرکی كلوالاعسر یببهنس ز وفط ی مرکز ویا كب هکنوچ
 | درو هی دد ترد یمرگب تعاسرب نداتفآ ع ولط ینوکج نیا ۱

 | كرو ج رب علاطدتو هدنعاضوا یسهجاز لمح سعت لوح نالوبعوقوا |
 + و 3 ار داش عماسدو کور حاد ید اب س 3

e نالوا / 



 نو تواوا یتسهجرد زوقط نوا كدخ رشاع دو و هدعلاط نالوا | ۱

 هدنسهجرد نگس كروکذم جرب قرهلوا با دلا عد لخز یحاص كرب نع

 کهدنش بنزو لخز هللا رشاع هجرد هجا یر هجرد هلو

 هدانا لوا اصوصخو ندنعددنلو ردد هجردرب نوا اب رق رس سوق | ۱

 كنارقلاس علاطوهدبسر هنغج رب كنلضا رم عضویت دماسق رثاع 1

 تردقا ندنهندلوا هدسر هلضا لخز "هل اقم ید یرشاع هج رد ریدتتت ۱

 | ویا یعی هدننار ذه ام رینوا ندروک دم لب وخ تو نام” ترشضخ

 دومعم یساغا !یرهکت هدنسهرغ یلوالا عسر یسهنس ژوتوا زویکیا كي

 || لتفو قنخ بوردلاق ییهسک چوا ندنرهتسوا یر هعقو ا
 | هشدقم یهاط یعگللوف هرقو هتسوا راس هدکدلبا لاسرا هنادنز لس

 || هلتروشم هجول رک كر هشود هفوخ هدنفع یلتذ كرهتسوا افر نانلو[ رکد

 تج هندو تیئاسطو تبئما تيب دعب نمبولوا تمجلو لدکی
 تربغرب قالوا لاسهثوک هن زا یر دعیایف نوا یراتیسپ زس
 ندنرلک دلردنوک هنادنز كرل هتسواخوف رم ندنراقدلوا تصرف تورم هثعاقنا

 یاغاو تکرح ندنزرب هلدقاط یوق هرق زارب هدنزاقذلوا رادربخ
 نرولو کخ هنا دنز یراهوق رم تواقش بابرا صعب هسسا هبلا یوم
 للا هدنسهلکتسا شع الدب وڏ زانوسلا اربح داش ندنرللا كراطن اض

 بقعرد یدلنا تماقا هدنا نوجا تراظن بولک هنقاظرج زا لا

 هزب و رک هد هقشدوب هتبلا كدلین ینرلعدآ لوا یئ بولک امار
 نیر شاو سا وب زم هل نسروأم لدنك ةو هلا ملس

 | هلفلوا مدا روسجرب یجافا هدنرظ دنا ثراسخ هب هلعا عمة نابل طم واد

 | هاوتموا نوجا یتخارو تشما كاملاداسعبع نب ززسناکرا زمسلوپ هرب
 یاب روز الع ےب زرنا كع دهن رس مردنا لق هلا نادرف اقشا

 یاغا رموت ره هلغلوا لدم# هندرجاتشم هرخالاب هرواسح كرا د سرد |

 || یرغوط هتسومق اغا كام سونا هن راکوا لرهکج بوتوط ندنساسش



 ندع.دش لعفو هدقدلوا رخ ی راترمضح مظعاردص ندهعقاو هثداحو :

 یرلبضیم هدز ور دنچو ربیسترامدآ بقعرد هلام بنت یرلذوا عراف |
 راهوق مهدهسا رابدلنا رب رقت هرزودنک یغجهنلواربغتو لیدم اغا هرزوا

 بوداطالاو رابخا نفیدلوا یرابولطءیسلو انتو لزع كناغا بةعرد
 ی د ےظعاردص رلبدلبا راکشا ی راکجهدبا رارصا ید هدصوصخوب
 مود ,A هژ وهم وب و شروک اغوغو یخ بخ قوحو رل دو روح

 هنوک هن هسا دوه ( فلاب هلعنلخح* الف فلاب كلع لامنم ) هاب
 هناخش وط بقعرد هلغلوارب زو رادمانرب شعرکوایتکیدلدا اضت3ا هلماعم

 کک 2د یلودتک ملل رایت رامداو لاسرا زربخ متغجوا

 را درب و رارقو تبن هفععاب یتسومف اغا بوراو نامو راد ا هغهلرضاح
 هلعءانب رابدلباتعناعو قوع تلو د لاحرو هعبت شددنا رودضءهب قا

 ۱ تا ردص فرطو داد2۰ا ردح هدا حا هر ز وا تروصو ریصء

 قر هلو دایدزا یرارارصا هنیفنو لزع كن انا هچثدنلوا دن و محل
 فیاکت هل ۲1 ااغ هدقدلو | هسکعنم هنطلس فرط سوم هثداح تروص

 هکیدلاقو ینجهلوا یضتقم ییفاسا "یریکرش دعب ای یلزع هللا لزارا
 رزق ا تعاطا هرحالا یو صا هلرب تراسج هل تد یر راطباض یدنکر کا

 تاقرب یرلکو دبا رب رش هنوک هن بولوا عجار هو دنک.یییکن تیقاع هسا ا
 داتعمر هل ضعب هنوک و نب راهلوةموا هلغلوا عياش هناسلاع ید |

 ل ا یلزع هلتر وصوب كن اغا ینیم هن راهظحالم ینجهلو نیرالب
 اغا ندتنطلس فرط یا یراشنا تعج قد رفت نام ندنفدلوا

 لاال كلذ نيب نیپذیذم ) تیعج باب را هيلع ءان یدنلوا لاسرا هتسوق

 ترببحو فوخ یالتبم هرزوا نل رسد یانعم ( ءالاوف یا الو ءالاوه

لت راک جهد اهن قرهلوا
 رحلت ادصر ندافدره بو

 ۱ هد هشوک رب یرب ره

 | ىج لوف هرقشاب بی رق ها دع تقو نکیا ترکمو هشیدنابراش بعال |

 ( ندنفاط )
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 هب هس هرپ و یشیا ردکعد هنوب هلا یفخ ےلعت ضعب یش رب ندنقاط

 اماب اندو نک وسا امد < هپ ورک هلن |هظح الم هنیدعت کنش فک

 لتق ناه هلو شروق هجا طرب یناغا هل رایداو ( ةراوتاب بعلت الفالاو
 ۳ راک كہا یو ندنکلودنک هحل و ماخ كر لوا اب هک و مادعاو

 عرصم روضحهمه یاب و ییابح یب هک: مال هورکلوا هلکلبا مات
 ( تدب ) رابدلنا ماتمخ ماب "هورز 42ارارب ییهانفس اع هرزوا یروعشم

 یسادرف ( رطام كشال موللاف هقارباو # هيك فاکت دق امو مولا یرا
 یراق "لس تی رص "هدبعاق پولوا یماضا یره یبا لو
 ( مذتاف كیدلاحاص ةحاحدلاهحاص ادا ) یدلباارجا

 ( كب تزءعب یییا مور ترادص هبجو )
 هدندنسم یک ارکسعباق یل امور كنبدنف معاع قطصم هداز یدنفا یکم
 هلا راشم قرهلوا لوصوم هتاغ یراهشرع تماقا نالوا هلماک هنسوب

 هدازاشاب نا یییامورردص اشاس هلهلوا لوزعم هدرخالاعم ر "هرغ

 یب رطلابسح هلکلرکسعیضاق یلیا مور یدنفا تزع یطصم دیسلا ریم
 یدلوا لو ام لثا

 ( تاعوقو ضعب و یاظءاردصو مالسالارحت بعذو لزع )
 هب افشا تنه اب اشا , د.ثروخ مظءاردص هدنسهحخ ہد "هداماما لت 23 هکنوچ

 یقاسریعش ا هتبهدعاع قیقطتان هم فک ]كل رو تان هج 1
 ات خم اعط ندا ءابع تناح ید نخ فرطنکل بودا تمه ||

 ارب ز ىدا را شالا تعذام تسارفو مف باب را ضمب ندنکدلروک |

 هما كند یتیدلوا نیدت» تلا یعاطا دار مامز كلمه موتر ره

 هلتاعرو عابنا هند لوا ید یقرصاو تابلو طوب ی هتعد رش
 یان اخو تر مولع بحاص ردقنره هکر هنلع*انب ر دطو رشم
 نیا نالوا یضغ رم كدام یییدلوا باتو یؤزج ه لوا ید تدر

 ةي اب و تاما مارد ن ره هدد رب و رم داو ندا هئ دیع رش



( ۳ ( 

 نیس هنسنو دنک سا ةه زال هد هدا نوافشو رج لها هد هجر د هر ه

 زدرداق رغ هکماش | تعاطا انلعاک المسا ضم یماوهو سفن هدقدنلوا

 هلفکیفددلوا عاق هلکنا هسیا رو نم یلکو مات هنسیاک اه ادیورح اوز

 كمالسا ند هدراامننا هل و اذملق ردعمالو رهاظ یودنا ماد و رم

 ندافع ضه نالواراکرد تح الص هغالباو رابخاثمج ره یماکحا |

 رفالا عد نم ) هنسشلاخخ همز ندنفرط نیلو الا یي اک یلاعت هللا ےھر ظا

 اضع دقف رمالا یدعب ندو هللا عاطا دف ینعاطا نمو ییعاظا دمو

Tava Tg ART TERI E E مش رب رس تا ی ای قرطو رب رقتیماک>ا هل | مدت ی دعت ثب دخ ( هللایصع دعف ینادصع نمو 

 الج ةسنم ممرقاو ةبعلا مو هللالا ساسلاتحا نا ) ید هرعالالو
 كن هب در هد هلوتهوا هسالوا رمکد تو فن رعت ییسب ریتم ؛هدزم (لداعماما

 یتجهلوا كول نح "یعار رورضااب نیسکرهو یکچهیلک هلوضخ
 )لدا هکمد ملک د یار هغ د عا یاضتهه ن ال اع هلدحا مو مو زد

 ةأغ تفاو | مولعمو مس هدندنع هلج ییدلوا ردوو هرهز اء ةو

 هل قا ده ( ر کف هبآر نارقلارسف ن ) ییاتک حاکحا بابلا قام

۹ e O ایا o eke 
 تقواها هسردا رومظ 1 تارا ضعب رسا قهر د وا هتسعا سوه |

 یتاکساو ماززا هدندنع اطع نیققع هتعسا دود ( هماع یلعب الو وامب قلا ) |ا

 ینیدلوا سوم هلیلوق ( سا ةعبت ءاضعالا ) قحتارواوا لوسا یعا |
 تنعش» ماسقم قحبهلوا یریدصت لح ادتبا ریکتام ارییدت هلووب هرزوا |

 شیپو هدهاکمس ةماکنه لوا نکنا زدنا اضتا كلا روهظ ندارک |ا

 تیز رب نت هدف داسا مماذم فرط هدمانتحا دب هث داح نارازه نازا

 ممر ءاناک نوسو هر دئسه ردندم هارب ا بوبلوا دوس

 وتو سس

 وخ

 یر

0 

 مد هری هدننخ ( هتسفاع هب هب د نهو هما سیال رخقم نم ب در ) هدتآو د ۱

 قر هوا تور تروصرب ندنواشرو ختاست هبلکلاب هلدلفغ نالوافوثو
 عهد ییههو رکمروما هلوقموب هرواشلاب هلبا مالعا یا كمالسا خیاشم

 ۱ نددابع مر یهو قافش PERE Stim د ا 2
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  0 EEلس ا٣ا تل از  E Fg ۳ماتهاو ۱
 تاریخ # للطلاو راب الاودهاو ذاا یھ ( تس ) تءاوعو صاوخ یرلک دنا

 يداب هنیرالوا نادرکور ندنامز ءال "هرمز هج داټم ( ولحر دق موقلاناپ
 قیفم هلب | هباهاش هج و لیک بالنا ندهلا راشم ا یدەدامو و

 كرخالا عس رهام هلذلوا ى دوم ق حه هن اکو لم یان امج بلق آرم راربغا هنامز

 یزو نوک ند هجکز ہل ع هلْغ تاظ) هلا نانو طو ےل واوا ینوکی نوا #
 زورون هک هبنشراچ نالوا نان ندنیب ( یزورون رواوا هلب وب كما هلب وب
 هللادبع دملا هداز یرد مالالا جس هدمود رم مو یدبا ینا-طلس

 هدرو زع موب ج بونلوا الجا هاسانغم نالوا ینله راو لزع یدنفا
 هرطف هدنسوشرف یایج یلددنف روا اب بو عهدنا رو رم هراذکبینا

 الاج هلا لوت ندهیرود هدنراتعش» هسا ٌةعفد نولوا ندنزاب رقا یا رد

 هدنسهنام كدنفا اضر هداز ییوتکم نالوا یسصاو هعفر صاوخ

 اسینغم بوص مزاع هلبارو یم هب وشرقیمادرف هلرب اوزناو تتوتبهچکل وا
 ویادکت هلا لزرع ندتایتن بحوم الب ندنفرط هلاراشم امدتمو ران دلوا

 هب ولایت هل اسجا یسهباب لوط انا ند هاها یش ٌةباع بتطاوع هرکصو
 نب دباعلایز دیدن بلا یدمقحهد از یلج نابلوارب وب قوس دعب یلایقا

 نالوا لوأم هنا( لا سین ج نمعارطا ) بولو |نیکسم هد ۹دن یم یدیفا

 تیب ) یداوا نیلاعلابر هبیئترب جا هنیکو رد بابرا ضعب لجتوب (
 هلکن وپ و ( .تافاکهارتعیبطددش بجاو هک # تافاز نبع اوشم یدرک دب وچ

 کرا كب ( هعطق ) یدلو نیرب یشن ریش کجا (ْهّئس هس ءازجر

 زوما # دننکر تب دب زاوت یاس ینکدب رو # زاب دننک كيلوت یاب
 ٩ | متسحا نا ) بکر پخ کسو ډب زادوا یزور# رخاب كينو ډز یسن

 مدسحا  ۳ EYهل بناب افشا بس داد مدع هد هرو ا هو هک وجو

 لمار دص ازد وب یشانندقلوا ابهو عاص ذوفن دایظع نا
 سو نوک یجنزکس نوا كرو نم هامل جا اتقا یلزء ی
 دم چسب
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 هنسون تلاباو لارا « هناخشوراب ازرع» نکل بونلوا لزع هچرک د
 هدنل رع تولوا اسا هند رط یصنم هللاوماو هرباذ هدزور دخ هح وب

 روهاو اهنو لتع بحاص هب ناب كب فژر نیما دج ۍرادرتفد لوا قش
 امظعترادصنیدندنسم هلسهسد الم یتددلوا انشا هب هماع تلود هلخاد
 ینارادرتفد لوا قش قیاس قاک یدنتا د.هس دم یمادرفو یدلوا

 هداز مش هل. هو ژ م مودت رانا هدموقرم مو و ناسهرد ن هاد هندامو داد

 لاو هدرو نم هام رخاواو یدلوا نانج راز رثرع ری اط ناثع ناطلس

 ع زن ندنا-اهو "یدابا تالح مان هل.هع مقاو هد ع هطخ ندنفرط رصف

 كنا لا ةباد نااعام باز هدنمدع یدورو یرخ یسدناوا ذخاو

 یدلبا ناعهالسا "و هک نوات تطاو نازحا لیدعت یدولوم

 بناج تاشرشت لاسراو لوبا ءا یضاق ليدبت )
 ( هالوو ناطباض ضمبو رصم لاو

 هداز شاپ دج لملخ یا لویناتسا هدنسۀرغ هرخایداج هام

 هد هموق رم رغ هلغلوا هضقنم یسهب وتس تدع كندنفا فراع ده ریم

 رم یدشح هداز یریپ یسطاق فی رش ماش همرکم هم "هیاباب اقباس
 ضن ناتلوا رکد مدقا ندن و و یدلوا یا هلوناتما یدنفای

 "لاو یواح یخی دلو! زانا تیانع راب رمش نیست نی رق زاجن ج تایم
 لر ک هلا یلاع رعا یتا یرکذ نالوا رداص اباطخ هملاراشم
 ناکدرکرسو هباسثاب نوسوط یسلاو هدج یلغوا كرکو «بلا راشم
 هلا نوک انوکم لخو نوابه تاب مشت نالب روی هداتسرف هناطباضو
 یدنلوا هداعا هنفرطرمصم ارارگت هدانناو یدنفا بح هللا یعوم

 ( فرش سما تروص )
 ریز و هکنس ےکح هبهلالجا ماداسشاب یلع دج جالا مریزو یسلاو رصم
 زالو 9 وام ی سم لا ا یر شمر شمو ریست رغ

Sai 

 نی
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 رهه اھو ھا هات
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 نوجهدام هلعرد یربع نده زا حځاصم هرز وا كابجو ترا اھا ۱

 نالوا هدناو لوخد هشیب اقا هلیا تاییترتو تاکرادت نانلوا راض سا |

 هظناح ا لحالو ب ر ین را هعلقد دد یک او بد ات یاب رءیرادق م ك نوا

 ملقا ہد عب و فقوت رکسع یرادقم رفن كيب قق رهلوا یراوسو هداسپ
 مان شارح یرعما ناره زا هل بق ندناو هنر رد نارمش دودعم ندنع

 سو دخاو حارحا ند+-ءاف یتیدلوا نصح* و مو هن رزوا نما

 هيراڪ اب ینوعلم ماد اط نالوا یرما كس هل ییأب رع ریسع هلعول 9

 پوط ناسالو و برخ یرهعلقو رارف یراهنوع كران وب و شعبا تفرک
 یرلسضعب و نایتسا یژکا كالئامق یلاوخواو دخا ناب یاب هرچو

 شفاهراب یسودننکو ح ورجت یرفنیکارب البل شارج روب نم بو دبا رارف
 كفيدلوا شلتا لاسرا اح یی ییاط موق رم هلعوطةم یس ندنعیدلو |

 دنب و حل هني رارب ره كنب راش ناب رعو دن هبه وق طو رش یسهلجو
 راد یەلا ا ماد نسح ندب ارم رم بودا تدوع هب همرکم کم كرد ا

 رادعهرر ید هب هدجو فلاطو فقوت هد ههرکمهکم هلبا رکسع هان ۱

 نیعشل رکاسع یرادقم تیافکه رالح ندیا اضتقا رباسو عضو رکسع

 هلیم اعضا یکلمرطامج همركم ةكمو یتلابا شبح كالغوا هرکصن هک دنا

 ماداشاب دجا نوسوط جالا مرب زو ر وتس د قرص ۰ یغاج “هرو "هدلح

 هملعر د زکملاب و تاکسهروتکه رصهنوچا اوه لیدبتبواا رار یهلالجا

 یکتا هرکصندکلاوصو یلاعتەنع هدهسلا جاتع هشرب ادد نوجا

 قب وب رب یوتح ییهرباس داوءو یواح ینتالبصفت كخجهقاب هنسهراچ
 هب هناک واهرارقتکو شراب رد هعفد وب هل راتطاسو یعاع و كشاب یناخد ابقاعت»

 یارا مع لء مواع» یی *افمو روظنم لتاعسشدص نارب رحم ندا دراوآ

 هدوتس ماظع یارزو بورلوا سبقم هراس نس ردشلوا مهنارادنامج
 یوج اضرو رادن.دو رويغ كلا فلا ین ىم مات یالکوو لاصخ

 هدکتنیط رهوج و ت رطف هبام بولوا ندنراراعشترهش لجو تعاحسو
e 

1۹ 
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 مع اض 2م دادادخ نرضو دشر وترب و ها سو قاس راۋا نالوا ۆك

 ۱ ۵:هناهاش جازتماتلادع جازم يکلاعفاو راوطاو تانکسو تاک رح اک

 رایو لما كردبا ق فوت همهناهاشداب یاضترا نمایم یاضرو قسطت

 مدقاو نب راد تلود یظعا بولوا هنارادچات برام زعاو بلاطم صخا

 تهدخ رب یکی عج بطخ نیهزتح نیهرحرمطت نالوا نیل رنم ثداعس
 قممداخو تور هرز وا مهن اک وامم اسلزا نرخ مار یر بوم"

 هروثم ند هو ههرکم هکم نالوا يران الا هام تم هغی تثطلب

 یسبلاوحو فابطو ییهروم۶ "هدجو ییهرخالاموب یلا یاعت ہلا رم
 هفصت ندج راوخ دولا تئاسخ دوحو ثول یهب زاعخ راطقا هلا و

 بانل ا لیاج بناجو شا ترغو مادقا ءداشک یخ قد رطهلبا فتو

 تر ام هل و نابنلق هلاجا هکنتیچ هدهع لالعتال اب ندمونا وب دلت

 زارا كر هل ن راد تداعس اهر هک یه ريخ تمدخو هم

 نخ 0 هندی هاد نیامده ناعما تلخ مک
 یرلک د: د یاطو شارحندنا داضا یه زاعخراطقاو شاک هب برق هو

 هتف ناک ر چ کر ام للاوح بوروتک هلا ید یراراکتتعلم

 ا اما ایاز یاف دنوم وام ادر تلفن هلوا شرار وف نایب دات

 راوازس هنیسحو نی رذآرازه فص بولوا تیاوبةم لاک م زلت مو تیظوظحم
 یا ناکراو تاو دیارزو هلی هلتسقفوم هبهب ريح تمدخو قرلوا
 نالوا هدکشح هلکالوا مریض یخ و زورب لاوجالا قد اص شالا تقيس

 لوصو» هتیاف هج رد مهنارادناسهمچ تابا تیاسنع تاج وت نسا
 ارشاو داف متمو لو ذپم نویس مهناکوام ریا: می رس ر بخ یاعدو

 یداشغا تلالو دافحاودالوا كناو ناهونالوار ارضاو نفردصمو

 نابهطو وتع ل.ومو نامالاراد هزو دن یبهمعرد ید رانا بولوا
 تفس بآ یوو ھو مش "هاش ندقوط لا نمب راتدلوا شا ابا

 اسان تسنعا لام نالوا راکرد د دتل زاب هج 5 دژوا قیطتم 4تسایع



 نیک وازن اک نکا ودنک نجحرلا«اشناو بویلو اروم زو وب ۀح اس وب ناب ۱ ۱
 هعزد ,هزکیجنبدکدو و خاب جتا نا چب ہک کمو ملسافنو 8
 بؤلوا لوئدمو اعدت مم ندةبهلا هضخ یناطلا تلك+ هروح ید قم |

 کوا یکشوکی الا قاطتقسالادعب نیعل نیا ط موق لم كکیدردنوک الی |
 نالوا زو رب یارا هطنم هلفلوا شلوب ىا سو لث هدهاکبرغ ما

 وادندن قداو ون ونو راک رذ هدکیّهخو ا کهن او دابص ناعدخ

 هسکره ییهناهاش قانا نسا تافطعتو تااغهراکم تاسمجوت نالوا |
 یاطلسروفوتانفص روم توئرب هتخود هارن دنن نیدتو :نالعا |
 ساب هلعش كنلچ عص رب و ینابناهج ریعدنو دع ریشم رهو# ددعو و

 | وریندندمرب ید هملاراشم تالغوا بولوا مادحاو تیاسنعاکس یناقاخ |

 یعاسهو هلناجتامدخ هدروغاوب و شمکچ تفشمو تجز هو هدرالوچ |
 هزن یتکادصو نریغ نالوا حقاو ندنفیداوا شلک هر ومظ یسهلسچ |

 هیخود هرعسارس ید ههیلاراشمیرهیوا شومارف هلمجو رپ هدو ان |
 كنلچ رهوجم ددعرب هللا فلس عض مم هض.ةرب و رو رسلا لل روس ۱
 تاک نکوسو اتسور ندا تعاجهو تقادص زارا هدکتعمو لاسرا ۱

 امامفاو امنالعا نیفغنق لاما رلكر وكن وم“ ددعلا مولعم يجد نولا مرالوق |
 هبلاصراو :غیلبتو رادضا مبروش نما وبثا انیس یکەناروبغ تاجدخو ۱
 لات کو الاحو یسعب هبساح هازال قاس نمام ملغ ٹلو دلاحر روجأم |
 یی واسه تاب نیش .یدعا وفم وا راست ةا ه دن مااد جت دا ۱

 ودع ریشعشو اتکا هکشوب تج شو د کر وکو لایت هل عظعت تاوطخ

 ماود هلا عضو هک ره دطا.هتیقا طضرمس ی هنلجو د هکنریغ نام یرهدن 1

 ییهناهاشداب تهب ازهاب تلخ رک.د كردا ناکاو هند أت لاج او لمر

 هنب رفاو تمحو س یبلجخو ۇب هثد الص اتم سو اسک ۱هغلارانم اشم

 قلرار ندولنل و | لسعم بوج وم ین رکروک نالبردنوکو بوتقاح ۱

 و



) ۳۵۶ ) 

 ید هل و ندوب یس عهروک هلرب سابلا هران دن ارو مخ یرافلر دام و

 تجو یهاکاراکو تب الصو ییانشاروما كعيدلوا ر وطفمو لوب

 اتو هدجو فااطو هرونمهندمو هرکه هکمو تود هارحا یمزاوا

 هللاسرا هراس مزاواو ییاخذ رک اسع كفيدتارب هنسهظفاسحم كرالع

 دلبذیعتو بیترت رکسع قلارا قلارا هچل دلک مزال ییدبتدكراناو هنب ره وقت |

 نانلوا ریهطت ندجبراوخدوجو ثول هلکنریغو ییسدرم قرهلوا دید |ا
 یتهارحو طظفح بامسا كمر نیمرح ص.صعخاو كن هب زا "یخضارا

 زوما یبصنم هدکدلب | جا مد ید هللاراشم تالغواو هلاصح “ا

 مهناهاش هدارا كلیا تردام« هلاسرا ههدج ینددلوا یسهظفاسح

 لک ر رګ هجو رب هدقدلوا كمو زام تج مولعم یکو دنا ندنساضءةم

 مهاهاش رظنه د ن زا دعب و دوشم نادنس كد هب دعسو هتکر حو

 هلا رامظاو زاربا هل و ندنو یهناقداص تامدخو هناروعتاک رح نالوا

 كل تنکم لج لذب هغلوا رهطم همهناکولم هب رخ تاوعد یجدناقرب
 نیئالث هنسا بجر لئاوا ین ارن رح ردشلوا رداص ماشل اع نآمرف هدنباب
 فلاو شتأمو

 ( یتش تاعوقو ضعب و ارزو ضعب یالجاو بدأت )
 نوچ را ءالوإ جاتمهلظ نواب رب و لالقتاوذوفنه ارزو نالوا هدهرشط

 هوپ مالا هاشداب مار ندکلرب و هزودنک ید هيج تامارا
 ر داق یخ د هباکتشا هب هنسک بولاق یکرسا هدنلا یرلکبهرد وریزدتدم

 ضب ندارزو نکیآ یتروص یرات-ارتساو شداسا كناناعرو ارقف نالوا
 یراکدلبا رادتبا هت اکرح یف رم قالخ بولنا هظحالم یهتقدو
 یحام هحورب مدتم هام جاورب هد رولوا هين داش ءان هنعبدنلوا ع وعم

 هدهسا راشغلوا ظاشا هللا هلع عاوا نوعا دكا یواح یهیشت

 یوسف هعفدوب كر هما اصا الصا یتادیدهت نالوا عقاو ارزو نکا
 قرهلوا ناشب رب ارقف ندنلظلئاشاب دجا یلهلاصنا یر« یتا“

 ( لجال )



( 4۵ ) 

 رهشاکساو راک دنوادخ و یبا هجوقو یرلکدلک هنداهدرد اک. ءشالالجال

 ارقف هناهاش یاضر یالخیجد اشا یطصمیاح ین ص۰ یرااجه»

 یسعابتاو یسودنک هشکر ه هقشب ندننکیدارا م رج ندفرطرب یبیاهاو
 هعرارارسانع صحت نا كلا قحا نم ) یراقدلوا لعد ال تسم

 ندهن اك وا فرط ءانتیا هتسانع (اهعیضر مانه نع ةهضرلا نرخ

 هاه اشداب هد رکق رح قرهنلق اص: او یرح الاب و ریز لاوحا بشو زور
 هداز رب زو دحدج اشا هللا فطل هداز یهراز و یتددلوا امرف تادعم

 ترازو یالاو بنر ةهرح هتنادناخ هلم شک هتداعسرد ام دقم بولوا

 هنیصن» هلاراشم نکمنغلوا هبجوت یراقا ره نارب وو یو هلیناسحا
 ادعام ندنکدلبا لاسرا هدحاوّهبح ندهعطاقم لامزونه یلهلوا لصاو

 ندفرطرب ید یلاسها هبلع ءان بودنآ باک هل شذا قعر ءارقف
 تام” تفالخ تاذ كنارقفو هن راقدلوا هدکلک نوانکود ههسلعرد

 هتک دمهدنا ناعذاو كرد یه دلوا یناححس بانج ةعادو ه ینا طلس

 كم اراشم یگان ندّلوا منو بجاو ههناهاش تمهتمذ یس دات

 اشاب دجحا هلط.ط ندنریم بناح كن رااشاو لاوماو ییفر یراترازو

 تعاقا هدنز هرب نج سودر اشا هلافطلو والدم اداب یطصمو یم

 هقشب هقشب هل رات بجر طساوا نوغلادع نوب ا طخاب هدناب یرالی
 ن داع ندنارمم مم ی رمصت۰ یتا یس هدکشو یدلوا رداص هلع یاوا

 تکلع ةنکس نواوا هدا ز نرد را ایه یسدعو عط هب ارم كلا شاب

 مانع هلل و ندنهبدلوا تّرع بر باج هادو هسا تمعر "هزجک و

 ترمض> تمذ متحه* یراازس یازج یارجا كراندا راشجا هناندعتو

 بانر هل تره« یکصخ نانلوا نیبعن كوماایعوم یاشاب هژهلوا یراب ره

 اضق نامرف هد.حر رخاوا نورقعدالح نو اه طخا هدنادع یمازح

 ناشءیناب یس وق یرادهن زخ كناشاب الم ق وتءو یدلبا رودص ناب رج

 یرازدارب كنافا بجر ین وت«هلدسح قفل و هدنفرط مالالا ایدقىاغا
 a رز 7 صور سس تم صرع

 ص د س
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 تانا هدنفرد هم هر !AY شلات مزاج هلی راک دلا ۱7

 ییعتهلوا تماخ و ج یرارارصا هال اضع ل رام وق رح هد 4ما شدا

 لزب رارق مدنا بو راو ههو هردو رارف ندهطا تب رقترب هلبا نينو مزج
 شا اه ا ه انا فسو یئاب یب وبق لهو قرب نانلو ارومأم هدفرطلوا
 نمالاو رب رحم ى د هنسهدوب 9 قالفا نسما ماحرتساو غامشسا «دنمحو

 عقاو كهللا موم هلغلوا سلنا اونا یخ د هيلا یوم هدو و ینکیدلبا
 بط وفع هنس اضعقم هبلع تلود هم یک هعش یر وضو مرد نالوا

 هج ۳ نورعم تابع نوامش طح نالوا و ولص زب رنج رم قرهملوا

 یدلبا رودص

 ( اله یجاخ هیهاتوک ستم مادعا یارب یضم اضق ناموفرودص )
 یراباسض كفلاب« یکیدلبا ذخا ندارقف كنالم اح یم هبهاتوک
 ,شورغ ردو ك زوتوازو ندا ددا یادادزنیسا هدفدنلوا تور

 رشا هو راد صا لاع نما هعطقرب هدقم هدناب قوا لصح ندموق زم
 نشو ا یامس هناع سوگ الم,ینجام موق هلن شواح ناناوا یھت

 زا زوتطنوا ز وب ندغلبم رکذلا فلاس نالو این.دهدنلوصو هب هنهاتوک دنا
 یتورخ لر رب e یو اا e ادمن یشورغ ودر كے

 كمارو یعوق رم 5 خام الو اچ ۳۷ بوتاوا اتا 4 داعسراد

 هشدار واوا صال: ندهطراوو رکا ر ی رءهملوا لاش ندد اض هلسهبعاد

 ناباع ینجهلوا دابر و ناسشو رارتفو یلابهاو داد نم یتسدعنو

 هج قردلوا فولأم هللا سوفن لر عدقلانم موق رع هقشب ندنغیدلوا
 دج هدناوخ نالوا یشتفم رون ءلضقو شع ا,ناشدرب_یراتادلناخ
 ۱۱ نددداب نادناو نت دلوا ش دا لند السل هدنکلتذج یی دشفا

 1 ناسا كوانولو 48 کیت نا هكا لاا نسخ یاب ییہ



 مدت هدننص TK تان رب و YE دیش دو تم ید ا

 فرط ضعت هلا زارف تب رهرب و شعارودص هع ساوا هدنوح رخوهو

 شابا لیصح یقالطاو وذع هلةحا یاوتف اشاسو لس. راطسوم یتطاب

 ۳ نایلوا یټ ر دق هرارف هسیا روأوب تا هرکصندنو رک او یتفیدلوا
 هازالاییاو ندنعلدلوا ادیب یا قحملاق هدنلط دن هسک زاشخاو
 كنا اق همهانوک ی راک دلا رب رقت هدعرش روضح یاها هلججاب ینکودنا

 یاسلف ةمتعار و نم صوص خ نیولو امئاو رب رحم هدنمالصعا هعطقرب

 هلاز لا تیدتاو كن الم سای موق رع ضرعلایدل هب یراد جا تر طح

 هنکحهدنا یعس هد ایفا نوبمر وط كن ههسا رولواصالخو هنعادلوا

 هدننوض+ییمازس بفترت كموق رس هل راتوا شفلب د امش یسلاها تاچ قوا
 | ننوطانا نو هن*ادعا هیچ و هن اهاش فض رش طخ نالوا رو دص زب رتبامم

 یدنلق ران تنو رادضا یلاع نامرف اباط+ هنسلاو

 ( .دجا ناطنس هدازش لابقتا (

 | دجا ناطلس موصعم هدازهش ینوک هبا یجز کس رک كبجر هام

 | رابدلوا موو نوزع هن هللا رارک كاب رادکا مالسا لها هلغلوا م وح رم

 | ره یاب ربزب هک ک اخ ( هسعابر ) همکسخ عنامالو ها ضال دارال )

 "هرکننکرب هک تدخره # تسب اناج ضراعو یفص فاز 4 تسناوبج
 ( تسناسطاس شو یرب زو تدکنا اتتا ولا
 ( ٠ ناشوا س داو ره یاب نامرف i برص ٌهفناط ناغط رارکت )

 هلساضتعم تناخو تئاسخ نالوا زو کر هدن راما ب یس هشاط برص

 ناش ناس ینفهاحم دارفلب و اوا یند رارکت هدانناو

 دنساحما تاکرح والثم اب اعر یدعتو (ظو امد كفس قیاتعم هعقاو
 ندنولک دههدنا 2ثا زاسمظا نکیا ردا اضتدا اکنشا ضرع هداودرف
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( ۲4۸ ) 

 لر هه هلرب یم هلج یو راضحا هلاک رح والثم كعا رسا ی ران ابیصو

 قباسو یسلاو یبا مور یراک دلا را عظا هلج و تربغ هدقعاب رروفل هنب
 دراو هدناسمهش هرغ ندنرلذ رام ی راظذ اع شانو دارعلب و هنس ول قحألو

 هموس ر هناط هلاوا راددن و نابتسم ندناضورعمو تارب رح نالوا

 هنر داوا ندهلوةم رسا هلءاسعم هلتَقفشو محرتو ردنالومت هس رو حالصا

 ند همه الما دالب هدقد لوا اسا ندر ولا ع رد فرط تک اک

 تعاطا راسذ نالوا یکم هدرا رق هعقاو هدنراوج كندلبرب

 السا هب هيهالسا دالب ضعب بودا ج ورخ هیلکلاب ندمالالو
 یزهب رق كەر و نعٌهقناط هما محو نک نوجا هب راح هلا نیلمو
 هرز وا فیرمث ع رش یاضتتم مالسا رکسع هلهلوا برطاراد اعم

 هدنرلک دتبا هب راحتو رفس ه رارزوا هوم یناتطلس ما نالوارداص

 لت رولو اهب راحهدنزام>یماکحایب رج هلغلوا رای ر>امک>هروب نم ةن اط

 ندیمالسالا حش فرطو د رواوا باوطایمرولوازباج یراقاق رتساو ېسو
 هل رارز وا ندنفرط ره كل هموس م هاصع هلکلر و هغ رش یاوتد

 ردص هدنن2 یرالاخدا هتیعر تحت هل راقاقرتساو یسو لت بول: راو

 یسنلاو یل ا مورو ندنیناح هنسو ی راترضح اشاب دشر وخ قباسس
 واف ندنفرط شد هل-اونع E BF لالالا اشا ىلع یل شعم

 نیبعت ندنلوق ندو ید اشاب نردلالو ییرصتم ینا“ هلاحرتو
 اک رک اسعو نانو ناریمریم او ردق هن راتعم كلارا ثم بونلق

 یج هب رع بوطو یح وطو بوطو بلرت راخذ یفاک رادقمو ناسشن رفظ

 بب رسا هیضتقم تاو دا راسو هيب رح تام#* هلب هطرو | یجعلو هرو
 ناکدرکرسو لاسراو صیصخیج د رابشاب باصقو یرانیما لزن بونلوا

 بوصو كب رحمو حارخا ندنزرب ولرب ین هبت ره رگکاسعو نیروممو
 ترضح لوا روخاریم لعفل اب هرز وا كم لا كيکفتو قوس هن وار ومأم

 قر هلوا یجشروس صوصخ كب نیدباسلانیز یل رهشیکی یراب رهش

 ( ىل امور )
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 هب وقت لر نالوا یساضتقاو یدشلوا لابسا هنبناح ییا مور |[
 یدنلق نیت رار ومأم ید نوج راماکشساو

 ( اغا تسر مادعاب_ یضماضق نامرف رودص )
 هتءاقآ هدنلوبناب اسفنم یلاع نامرف اب ءا هننراسسج هتاکرح اضر فالخ

 هدنراقح یسارتفو یلاها یاضققجابامدقم افامتسر ینابعآ قاب رومآم
 قاب هللاراظنا عطق ندنکیدلبا رادتبا هنابدصعتو ملاظم نوكأ نوک
 يد ترا بارا ندا باهذو بابا ندنفیدلوا را دروم یسهلکسا
 مادعا هلغلوا نواه عم دسر یرلکدلیا تیاکش هدنتح موق ره
 نالوا رودص زب رادالج هدناسلوا هلهلع هناهاش هدارا هتسهلازاو

 هدنباب یسگلوا مادعاهدنسافنم مود رم هجوم نورتع اعم نوب ام طخ

 نونلوا رادصایاعرعا اباطخ هب اشاب یدشر قباسماقمع اقیسلاو هرتسلس
 یدنلوا مازعا هلا راشم فرط هل رشایم

 ( تنطلس رقمرد یراوسزا تمذ لها عتم )
 مسصرب ره یدءدقلای هکلب و قره وا تقد ه هع دق نین اوف ورن دن دمر

 عضو دعاوق یعوع ضعب دودحو نیبم بتر و دح تمذ همزال كفنصو
 هه تباور دوخاب یسلوا یسنمو افنم هحاسلاب لردك, نکل بوئلوا
 كرلتداع ضعي هل و قحا قرهشلوا عضو اعطق هرزوا ینیدنلوا نظ

 تدمرب ید هروک هنب زریدقت یسلوپ ماظن تروص هلرب ررقن لا
 لع هرزوا یهاوخ رطاخ سکره قرهسلوا تباعر ید هراتداع لوا
 سود یازجا ءاشیام فک ایاعرو هوجو و انداو یلعاو تفلا هلتکرحو
 لوبناتسا نالوا تنطلس رقم یئانندن,دلبا تداع هرز وا ییاوهو

 بوکر نوذأم ضعب «دنچازاغو و رادکسا صوصخابو یسلاوحو
 دوخاب وانا قرهلوا ی ام ودنک ید یراهقثب ندتمذ لها نالوا
 هللا یراکم ریکراب دوخاب یراوهر و شکلد شخر نی زم هلدتحر رصم
 قرهدلراب یکنز وا هدرهرسم ضعب اصوصخف هقزاو قاوسا بو زک
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 ۱ زا سد NF قرلوا الغو مه نوو هدربعش و ۱

 هب ربلا كل لدعلاب ) هلکلیا باعتا بجومالب قلارا قلارا ىنانمار ومأم |

 || دوخاب نالوا نوذأم ضعب دعبایگ همبساضتقم ( هبعزا مل صت یآرابو
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 ۱ هلع هن HEN یسادعام ندراسد نار وک قدال یسر و یشهرک لی

 ۱ ندژوهم نالوا چ وب بولوا هیت نیزادعب وكمزک شام هدنسالاوحو

 | كل ررقم ینغدبهناوا بدا هتسرولب روکر ساو بسا بکار یسیرپ
 ۱ یدنلوا نالعاو رادصا ناشلامنامرف هدنابهشهام لئاوا لءاشیش ساوا

 ( ارزو واكو تلود لاحر ناهحوت لانج ا )

 | باب ةهدضو ارجا تام جوت مسر داتعمرب توکی حش: كمرکم لاوش هام ||

 ۱ قحا یدنلوا شا هدنیصانم یژفکا كناتماو ناود ناک>اوخو صا

 ۱ یارک بصاتمو هبیدتفا باص یجاح تیر: ندهرو نع همدخ |

 ندا هنههلاضا قرهلوا راکشایتددلوا یرادتفا هشم بولوا لیلعوریپ

 | درس د نواه باکر یادته- قباس قللجتا شت ندناکجاوخ
 ۱ | الون هک, نیما دخ هداز كس یف یاقاخ رفد تناماو هنیدننفا تان

 ۱ | هرخاع حط *هب یدنفا نطصم لار سی )دک اتام تلح هان زوز

 ۱ هجوت هب یدتفا بب را دجا یناما هب را هن یدفا فراع هداز ینافرعیناما

 || ینادعامو حرت یابرا جاقرب نامشیجد نوجا هقاب بصاسنم بوتلوا

 | یباجا بصنمینلاشب قحا قسد ندرضوامقاجوا نانعاواقنا هلا
 | هدموقرح مو یدشلوا افتکا, هلعلوا اشا كلذک یسادعامو لیدبت

 اا 1۳ ها لوس رو یتا ا

 اس جا هرومو یدنلواهبجوت اقاسطا هباشان نیدلالالج رب زو یسلاو
 || دوج درس بحاص راصحهرق هناشاب دجا:رکاش ریزو یسلاو یّوطان۲ |
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 تار
e 



 | اج قانو هب رصد ءاواو هل راشم + هل قل هج وارا انا
 | یارسقا*اوا هناشاب دجا دیس ییلبا جا یسلاو هرو» اقناس هلقاطا
 ۱ هداز ییناده يح هنا ءاول هنا شان ردنلف ندناربمرم اقتاسیسلاو شرح

 | هدناجحا ارزو بصانممیچ ادءام بوناوا هوت هللا قلناربم رم هکب اص

 | لاوش هام کلرکسعماق یلوطانا هلبتذم ءاضقنا كنفلسو یدنلوا اقا

 ۱ ديلا یدنشح هداز قب رش یسضاق لویناتسا اقیاس هدنفصاتم

 هو ب یدنقا بنوا نطبق
 ) لاس نا ثد اوج هدب و اشا ردنلق نما. )

 | یسهک ذ هلتیناضناشاب نیدلالالج هداز رابچ یسلاو بلح مدقا ندنو
 | ندنارم رم نانلواهنجوتیارسقا هللا لزغندشعرم قر هنلوا امنا انف

 | ینرادخاهب هلماعمهنوک هقشب و ین رارغا هدنقح ودننک دلو داشاب ردنلق

 | بولک هدهجایذ هرغو لانس هبهلغ هناتسا هدک یا سرقت
 | دال یدشا تذوه هتقرطیضتم هدعب و تمذ ینو اع ہد اما سخت اب
  بولوا ندتتاتلعتن اشا دفکر وخ یاسر هس اشا نایلس یا چ
 ۱ دالوا كص ییدلبا بضع بذکن او حنا هلغلوا رب زو وب امدٌلاقس

 ۱ هنا رب هنوکر اس هارتفو قلاح هما مع بور دنوط ندنرب ین راعص

 | ینیدلوا یداب هتنامصع كن ولب رص هعفد و یلاعفا يڪ | هلعاغم

 | هنالقاعتمو هلماعم هن الغا هد اننا لوا نکلبولوا تلود مولع هچرک

 | ىلع ییشع رم یسلاو یلبا مور هلس هنا دادما هلکم ا اضدقا تکرح

 | هدکدلنا لوخد هدارغلب بوراو هبلاراشم یدیشمتوا ارسا هفرظلوا اش
 | لوزعم نددارفلب ینوک یعجوا یمرکی كن ەدعقلایذ هاماتشاب ناسیلس

 علق هظفاصو هردم“ “اواو هس ول یاس هنس و هجااراسشم بولوا

 یدنلوا هج وت اقاطا هبا شاب یلعر زو یسلاو یلبا مور ال اعو دنارغلب

 | هلاوقو كيال هباشاب دما دیس یلوطانا تلانا هدموق رم یاشناو
 ۱ ما نافخم لو رم طیص هلا سم ق و وازو ءاول هب هیاشاب دچا وفروش
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 لوطاتا اقاس هلبسهاب یجتاشنو یدتلوا هبجوت هانشاب اص

 هبیدنفا لالج ىلع دیس نالوا یرظان هفوصنالا بولوا یسج هبساح
 ترازو یالاو ٌهبتر هللاینلظفاح شبن یجتزومط نوا كتهجحایذ هام

 هلن واسم تاش رشد نالوا ریذش راذڪو ىدنلق ناسحا

 ا ود كپلاراشم لاو ناننلق یستو لانرا رفق
 هل-علوا شا تدوع هلتر ومأم ءاشا یدنفا برج دع ندناکحاوخ

 اسب یس هعلق قحور یدلوا تداعسرد لصاو هد هعایذ ۳ طساوا

 ةعلق قشدور هنس نک بوتا ترغ هدنسهروءأم روما كب نام یبما

 فرط د هد هکر اب هتسوب و شعاب یب رال یو زج كل ەەوق رح
 یم ەن” ( هدفنل ودع یدعا وف هودعمالکب رتغا نها ندهلعتلود

 ماها هل مجو ره هنلبست كتلصمو هنلصح كنابتترتو مادقا هجو

 هدنمامنا یناقاخ دحرش لوا نالوا هدراک هل مح نعد راوج نکنا شفتوا

 قح “ورو یر نالق روصق ضعب كنسهعلق کوکر طقف عات

 رکر اک دد عر هدننورد قورو یمیظنت كن رالوبنارش یسهعلق

 ر دقه یدعندنفرط هبلایعوم نیماو شلوا رسم یهاشنا یرابناهرخذ

 قیقحو رانا ییدلوا شمالرباو .شورخوب هنکرب ندنلدن هتسازک

 مکح ردفلتخم نسرولیم ( تیب ) ریخت هدنام*مها هلوقموب و ءانب هتفیدنلوا
 تاقو الانم اتو هحشداتفم ( تافاریخآتلاق هکر دراشع د ۴ تاقوا

 یلسم قح-ور ندمارک نارمرم هروک ذم تناما ءاتسا هنفیدشلوازب وج

 هناهاش نو ام طخ نالوا رودص زبرتباسمم قرهنلق هلاحا هب اشاب دم

 هنسهرب زج ین هلن رشاب«شواج كکب نام هبلایوم هرزو |یندنم قوطنم
 داسقا ییساضد یلوحاو هعطقرب نوچ رستو ین تدآتتالجال

 ءاضق بوتاوا هژازاو مادعا هعفدو صاخ7ا رفن دنج ندا لالسخاو

 ا هدند اهسرد هد هسا شغل ريه طت نداقشا دوحو ثول ر و نح

 تولوا هدنل اح ودنک یدنفا نیما دمع ندناکحاوخ قسا یاب باصق

 ( قاقن )



( Ter.) 

 ظفحا تییلابحاصلو قرسا قراسلل لوقب هتلذ نم ءرلا قان )
 نخ هلارأناوا تواتشو داف لئام هدروب نم ءاضق هل زرط ( كعاتم
 قشح یتیدلوا هدکع | تراس هتکرح وللثم داضو كن رو تار اخ

 هجوم هناهأش نورتم تباسهم نو امه طخ نالوا رداص قرهثلوا ||

 قفلوا الجا هنسهرب زج یوگن استسا هلی رشابم شواچ ید هبلا یوم
 ندنفرط یلث نوا ناودو رادصا یلاع را هعطقرب رکد هرزوا

 راب دنلوا رایس هن رالګ هد ها یذ رخاوا هلل راد یرارشابم هلرب ورخ

 ممودرا اف ٭ اقاود یهنلکا دق یناف ۶# بیل یه رج سانلاام اذا ( تی )
 ( اقافن الا درا مو # اعا ذخالا

 + "فلاو نیت امو نیئالثو یدحا هتس میاقو ٠%

 ( ناطلس هتبما تدالو )

 ران رهش ناخ الث یجد رد كارلا مرشرمش نالوا هنودم ًاذم

 دعس خدر ردام همس كن راترصح رفظلاو زعلان مادرا نانسح

 بوط هنوک چ وا بولوا نادنخو داش دابع بولق هلتدالو یرازتخا |ا

 یدنلوا نامرف نالا علت

 ( حاح ريم لیدی )

 كناشاب نایلس یراب رمد ترضح قسسارادمسیجاح ریمو یسلاو ماش
 هعک دنک بوسلوا تک نی رق اغا یتیدلوا التبم راد هنهذ لالا
 "هللج تامدخ ماههالا مزال هسا یی بطخ قاحاح رمو دودشم

 نالوا داشکو حد ژونه اصوصخو دودعم ندماودلایدنا تلود

 چ هراس روماو هدنلاکا تلناسو بجوم یبنما دیازت كزاجج یت رط
 ماعهاو مادقا ماودلایلع هدنلاصعس| كنطاسو یسهرادا نسح كفن رش

 یئانندلوا دومشمو مولعم هب هج یتیدلوا ندهبل اح ٌهضب رف قفل

 ندو اقناس قاجاح رمو سابات *اولو یتلیا ماش هملصل!بسح هعفدوب
 هلبقاخا یغاجخس فر رش سدق هلاشاب لع ظفاح دسلا ریز و طفاش
 آپ سس

 _ و سس سس س س ۵
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 ۱۷۹۰ تتتسسسسس سس سن سنس سس نسسسسسس سس #

 چا یمسا نوت هرادا تن روما تلم ردق هنلوصو بوئلوا هنجوآ

 كلا سومو نواف هد هو رب دعاقن هجو رب كقباس لاو هعطقرب
 كنبذنقا یطصم یتاک ناویدو اسشاب میهاربا ندناریمریم یسادختک
 صاوا هقشب هقشد نوج رلفقوت هدهکعو ذخا هلی راشاو لاوما ودنک

 قرهنلق ر اتو ثعب هنفرط اسشاب نام س یسلاو ادصو رادصا هتلع

 صوصخو هلاحا ههلاراشم یسارحا هرزوا هاو د كن هروک ذم هلع “دارا

 هند ار دو قاشا راک هدېع ید ع وقولا نکم داوم راس راد هروکذم

 یعدنسولرب ماشهسخو یم دنس هرناد ودنک نوجا نل سمو یدنلفهلا وح

 غ ءارکو ندنفرط كرك كنسهعلق ماش هل ەتو بصن كن رب رولوا
 طط هد ما لوا نی رسقلوبعوقو هلخادمو ضرعت ولردر ندنفرط

 تر دام هند ور نسح كةكلع روما ردقهحراو قحال اوو هتتسارحو

 هافر لاک قرهیلوا میابض یر الهرب بولا ندب رب نم یی جاج و
 دودعم ندحاج> رالکو تاععهو لاصبا هماسش الاسو انسا هلشداشاو

 ردای و مولطو لاوچو هب رتو زارغو اې راج یس هل وقم رطاقو هود نالوا
 رادقاو هناعا ندهلع تلود فرط هلا یوم یاشاب امدقم اشا وللثم

 دودعم ندنلام كنهملعتلود هلبب رقتوب و شغتوا مظنتو بیترت قرءنلوا
 ها ید هل و ندنو هلا لست هقخال یسلاو ما ندنفیدلوا شلوا

 هروکذ م یان شاو تاناوبح نیفلوا شلک مزال یمادنعثاو ل اغا هدعج

 یسلاو ماش ید هبلایمومو لست هی ماش قر هنلوا هلاقو ندفلت

 ین رالی طفح قاتلا هللا یغوہشاب هدر ردق هنلوصو كلا راشم

 كناسشان نایلسقباس یلاوو كلبا دیک ات یبک کرک هباس#)|یقوم

 باودو یئاؤمنالوا قلعت و مزال هن ودنک ادعام ندر اللنکو تام
 ضرعت هتسهدحرب و لالخرب ندنناوئاو هسلاو اشا راد هترازو ٌةبسدو

 هب هتنفسو قوس هن هلکسا نالوا تسناو لوسا امرت و اززعم قرهتشوا

 چ هدلاح يکنادعسا كلک ارح و لانتسرا هنرومآم بو هلا تاکرا

 ( هلمجولوا )
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  ETتور یرلءاسح كنناک ناو دو یسادنک و كلبا لا ها وب ۱

 هل راابٌشاو لاوما اراضتبا هب هلع هدارا كچهدىا ج وس تل د دعد توتلوا |

 راعشا هب داهترد یشک ق رەنلوا رفد تدب یرادوج وهو فیقو هد هک

 . دمر طساوا اابطخ هنسلاو ادص یواحیتاصوص كما فی رعلو

 ا لارا کم بوصو بنت ید یل اعا ما هسطقر  همبفپ وع

 | یدنلوا بب ریست و ثعب

 ( ارزو و یلاوم تاج وت ضعب )
 | هرو نم تیم نا *اضقینوک یعجوا نوا كمارطامرح رهش

 یدنفا ىلع ٌهسرد هايس "هلصوماب هرزوا كع | ط,ضندنسهرغ یناضمر

 رات هب یدنفا فراعدیسلا ریمهداز كب تع 2۶ یسر دم اغا دی زباپ عفاجرد
 هرو کذ» هنسهبلع صاوخ ءاضقو هبچوت یسهنبس یعهرکب كن
 | لروچرد هینایلس "هلصوماهرزوا كما طی ندنسهرغ یرخالایداجب

 | یجربزوتوا كعبو ر راب یلاعتهنع هریقخ خروم هداز یناش یسهسردم

  طمص ندنسهرغ ینآبعش هرو ؟ دم هنس راذکسا ءضوو هيج ول هدنیسهنس

 | دریم هداز یلریک ۍ سهسردماشاب نانس هناي ؛هلصوماب هرزوا كا

 | ندنبهرف یمرجم یسهنس یکیازوتوا رانف رهشیکی؛اضقو هب یدنفا مصاع
  هیدنفامسو ظفاح دیساا یر دم هب ا ےب دل ازاد هرزوا كع ا طبض

  یعشب نوا كرفصءامو یدنلوا هیجوت یسهنس یچنرب زوتوا كسور حیران
 هسهاخان هرزوا كملنا طض ندنسهرغ یناضمر ر زوتوا هطاع ءاضق ینوک

 دری داسا: ی تاک شاب یش بفن نیمرحو یمردم هن ۱ رمق ه ههنا هيام

 | املا دلج ءاضفو ییهنس یر زوڵوا ڭنسۆر خش رات هب یدنفا فراع

 | یدنفایمح هنا هراس, هلصوما هرزو | كا طیض ندنبهرغ بجر هام

 ۱ هدنسور جرات هنا تو لب ویا زوج قیاس ی تاک رس یب رام. ی هلټرادم

 | یبا یراقو زوی رغا *اول ینوک یجندب یمرکی كمر هاو یدنلوا جو
 هناشاب اض فسو جا ا قبسار دص نالوا: هوزوا تماقا هدملو-لک
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 زا زوبیرغا اقا هلقاطا یغاجخ-مروچ ساونس تااباو همجوت هلیترازو ءاقنا
 اقا رشیک ءاواو هباشاب ناغک حاخا یطذاحتو ینرمصت یا یراقو
 هناشاب بلاغ دعس دم دسلا ی رصتم یعاجج“ مروچ و یسلاو ساوس

 ءاوا یتوک یجشدب كرفص هام بونلوا هیجوت هلسقاطا ىغا جس یرهشریق
 ىلع دبس یظداع شا اشاس ندو هعلف قاطفاحو وو ندو

 قشاعالو 9 میم" ےعنلا باب الاثنه ( تبب ) یدنلوا هبجوت هباشابلالج
 ع جام نیکسلا

 ( افشا ضعي مادعا اضف نامرفرودص )

 ناعفدلا هدنراقح ندنراتدلوا ثعاب هناالتخا كياح تلابا ورندندمرب

 لع لاب وطو ردیح یلغوا لسم ندا زورب و رودص ذوفن اضق نامر
 امدقع ردم> ییتوا لس رم موق رم ندرادسفم مان رع یلغوا وعو دنعسو

 هدنلخادقلابا هقر هدانئاو هدهساقشح هدسرییددلوا هدنرباجناتسلا

 هنابسچ تفورب یسازج ءانب هنعیدلوا شعا نصحو لوزن هنسهرا ناب رع
 مدقاندنو ی د دعس هللا یل لاب وط ناموق رمو یتیدلوا شه وا قیلعت
 هدنراتااد نارجو یدیج ندنرهدرکرس یناب رع هزغو لینا لغ
 یج هلم هدقدنلوا نیست رکسع هنب رزوا یتبعج هموق رع یاسقشا نکیآ

 لوچ برقترب هلشهناعا روکذم ناب رع قاشتالاب هللا تمح یلفوا

 تلح هلا رارقو تماقا هدنزارف اج الاحو رارف هنغارط ماش ندنفرط

 یلغوا وعو یراتدلوا هرزواراسجا هتسافلاداسفو هتف یی رد هتساضق

 والم نکا هد ورد یت مشع یزارب ندنرباشع هقر هدقم ید رع

 یش قرهلوا یلوتسم هننریشع یزارب هدانناوو كب بوبا یسشاب ناکسا
 رکذلا فلاسو یکودنا هدنتن ادک تاکب بولا موق رم هذه ةلاا موق رع

 هده ا E هنساش هتوا كنار ره الو ذخم مدقا ندنو لبخا لف

 ندنفرط اجو شمع هفرط ورب هنب قافتالا هلبا یتاباغ زور درانوکوب

 *ارقف قرط) فرط بولک هلع مان ناطلس لئاج جد ینابرع ینیرد

 ( كبعر ر
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 ۱ ماطم عهد ندنراهدلوا شود هتسهبعاد یرات>ار باس كننعر ۱ :

 لوچ هعفدو هد یراتاجو هاقو كنانارب و لانها هل راتراسخو

 کودبا شغاف لاصحت-ا یزهظفاح بابا هلیجارخا ركع هنفرط

 ابا مدتهزور دنچ ندنفرط اشاب ندلالالح دش یسلاو بلح

 یساڈاب ناکسا واله هدنلخاد یا هتر هرزوا روک دم هجو ءانب هتفیدنلوا

 یسلاو رکب راد نور وت کھلا كنلغوا وع نانلوا تبا ندنفرط

 هلا ینیدنلق هداتسرف فرش ضا هدرفص هام لئاوا هباشاب نایب

 هشرش صاوا نالوا رداص رخژءو مدقم ید هللاراشم یسالاو بلح
 بولب روتک هلا لاح یا یلع هموقع یاسقشا هرزوا یزادوهو لأم

 هقشد هدرو نم حیران یسللا تفد هنصوصخ یزازس یازج یارجا

 لاب وطو دعس ندراهوق رم هداننا لوا هد هسا یدنلق هدافا هللا یلاعرما

 هرمطمةضور بودبا تع ز۶ 4 هرونمهنیدم هللا جایحو تهل بدت ی لد
 هلتءادنو هب وت هنس راهش ذک م ارجو تلاځد هتوبن ماع ناسطلس ترمضح

 هدهاشم اغا مساق جاخا یوی مرا حش یراقدلوا هدٌنعاخاوم هعافاسا

 نامو رم هدهسبا شا تملستو نیمأت بولوا فقاو هني رال اح كردبا

 ندک اب هضور كر يەر ولاص ییهلعُکیث هلن راهظا زابنو عرضت لاک
 كن رلهرج ید هللا یمو ۰ یاغا ءان هن راقدلوا هدکع | نایساو دادا

 راب رد ینغیدلوا شا دمعت یرلوا لئاع*و بذجخ* هساتلا ینیوفع
 ف رش صا هدنناب یراق الطا هدننمهز اپناو ضرعه هناکولم رادو طع

 اشاب ىلع دم هللاراشم یسالاو رص ایقاسعت» تشیکو اعدتسا شی رودص

 هنسلاوحو بلح دعب ای نامو رم هلعلوا شم اجرو ابنا ید ندنرافرط
 هنصوصخ یراقالطاو وفع هل ط رش یرامل لا تماقا هدرصم بومارغوا

 هناهاش نورتعح> م نواه طخ هدیابلوا ںونلق ینازرا هذ هدعاسم

 هرص» یناموقرع هرزوا یراقالطا طرش نیغلوا رودص یاربپ هه
 ی رلءامراو هب هروک ذم "یلاوح دعا نم بودا هماقاو تیکت رام باح
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 ٠ ۳ ءانموو سەردا داعباو درط اش ءاضق ۳ داسفاو ۳۳ :

 | یب بابسا هلیساسشنا رهف هدنراوج یغانوق نالوا قرت هدر وکم |
 ۱ ۱ اضر فالخ هلمجو و قر هنلواراسیخسا هګدقمو شا تشذ هناغطو

 | رودص زب رتباسم»ءانب هنغیدلوا شک هن رثا یردپ لب رادتبا هتنکرس |
 | هتسوصخ یعادسعا كموق مریم هبنبجوم هناهاش فی ریش طخ نالوا

 | یتسلاو ردلج اقاسطاو مو رضرا الاس مدقا ندنو هرزوا كلما مادقا |

 | هلاراشمو هقشب ابا طخ هناشاب ھارا ناولهپ یرکسعرس یبناح قرشو |
 ۱ ۱ عفد كنوقرم قاسفت الا و تقدو ثرداسم هنارحا یناعا همز ال هنفرط

 ۱ ۱ نو رظو صح كدناعالاح هرزوآ كالتا تربغو یعسهنصوصخ ید هنا

 | رادهنیزخ یظفاح شافو قرصة یغاسجتس هینوک اقاسغناو یسیلاو
 | هنلعءاتس یدنا شهلوا لاتسرا هنلع ماو هقشپ هنانشان ناعلس هداز

 | یسهناغ مفد كعوق رح هرزوا تب روب ام یاتض ةه هللا راشد کسر

 | ند ندنقرطو یراذکب یالا هلا كب ناتیلس یک هنآ الل لاحر د هدنتعخ |
 . یساضتقا كنسیضارا یلاوطوا هد هيا شالا لاسراو:رومآم یشاب كيب رب |
 روت هدنشب هزجا هللا یزاتضقو هئالبلو بوغا راق هدنسادتبا لولبا ||

 . هتوا كراغاظ نانلوا رک ذو یفیدلوا شنق دندش بولوا راغاسط هدنمان |ا

 | هوما رک اسع هدیر وص ییدلر اوه راز وا ندنعدلوا جاوو اره هدنزو

 ۱ هدر نانلوا رعت ید غخاسط هدقرطورب ندنروادح ی راقخهلاقە دق

 ۱ ینەننس "هدارا هرکص :دقذلوأ فرط ر ̀ ساق قزرهننلوا ناکساو اوا

 | هراذقلود رد هعفدوپ ادا ناولپب هیل اش یک هی ادتف لذ هرجا

 ( دراوت )



3 ( 

 " نیاهعا تایوق سرم نوازش اف را شاو ER HE نا مر

 سما نالوا رداص مدقم ءانب هنفیدلوا هناکولم بولس الا یاطق تولطم |

 رییدن هنسسهلازاو لتف كموق رم رمو تکرخو لع هج اضم فیش |
 هل ران رفص ئاوا هدنبب ییسلتا ترشاسیم هجوم یر قو |

 ندنرانک اس .یناسضق هنمر وس یدنلوا لاب دالا نما یکی د ینا از اشم

 كچوکو دجا دودج مک و نح یلغوا زم اوصو نسحیلغوا یزاب |
 نسح یلغوایلهرمجو بوتعل للغوا یلچ لیعاعاو .ناص یلغوا ىلع |

 ندا رو دصابضق نامرف هدنراقح امدقم رل هش ,تدسفم مان یکی یالاو |
 هداننا و و قافتا هلسهرباس ءاقفر یسابقشا فواو یرالغوا ۳اصیحاح |

 قاب شاو لاوما بوصاب هلفغلا ىلع قمل روکذ م ءاضق هلبا هاهم ادا |ا

 هلا پخ عاونا هلتاوصو م وجه هنسهیحان نوع نالوا هدنراوجو تراغ |
 هداز رادهنب زخ یلصح كيناجو یسلاو نوزپ زط ءان. هنب راک دلا تأرج |

 یماقمغاق نو زر رط ندنرایشاب یجوبق یلاع هاکرد ندنفرطاشاب ناسیلس
 یتیدلوا هرزوا ه رام هنهةلاحا نونلوا نیمعته رارزوا اغا نسح نالوا |

 هلیسهسب الم قالوا لوح هتسهدمع كملاراشم یتلایا نوزب رط هلو اهن
 یبمطتو هحارا كنارقفو نیکو بدأت كنسانقشا هروب نم كلانا

 شلرب و لالقتسا هرنودنکک هد ابلوا یتیم هتفچهلوا لوئسم ندهلاراشم

 رداصهدنناب یسم لا تقد هبارخا ین رلازس یار كنابشا هورک بولوا
 ههیلاراشم ها رات رفض رخاوا هساضتعمهن اهاش نو ا طخ نالوا

 یدنلق ارسماو رادصا یلاع را ایابطخ

 ( نابلد یایقشا بی دأت یازب نامرف تروص )
 یزافیصت+ قا “و مارکن اریمرمو ماظعءالو و رند هتوا ىىن ەقناط ل لد
 هدنزاقدلوا ر وج6*ندهرادرب اضتق الاس لیونلوپ هدنراشهدخ

 هدهار یاشا كرل رب و یسهرکذت نا هلب اب ندوف یراقداربا

 دناوعو یسهچقا نابروق بوملوا راپ هن هنکسو یلاها هدرللحت یراقدارغوا



EAs 

 هدنراتوتب هجکر رب قرهبلا ىج رخ یراک روصو یاب هطواو

 نالبلد كمابع | تب دا همسک رب و قلا هلتساسم و ها یر راکح هو

 رکسع واتتاطاو واعب یا لصالاق ران و و ندنع دق ماظن كد صز

 ك رلود یراقدلوا ندنراقدارب هکتج هدرکسعم ی رلقدنلوب و ندنراقدلوا

 بولوا ی یر ءا طز هدنرادنع یدمس نکا ندتارءعمو بوعع

 نام اځ هلبا راذکو تشک هرسبمو هني" هرکصندقدلربا ندوبقرب

 هدنفرط یلوطاناهدانناو اصوصخو یراقدلوا راکلظو ءارتف ناماسزوس

 نالوا هللا ةءددوو راذکو تشک یرسرس یبهناط لبلد زسوق ضعب

 ارغ تعب رش فالخ هلدس ءاتاو تكلم نكس راسو تعر ءارقف

 روج نوک انوک و الثم یساقشا دنولوزسوفو ارتجا هنابدعتو ملاظم عاونا

 "هزهگو تالو ناکس هلمجو و بونلوا قشم ی راقدلوا هدکت | یزاو

 هلداف بابراو هلط هلوقمواو اضر زاغ یوئو تبذاو زوج هتیعر ||
 اد ودو رها کودنا ند رادکلم ٌةمزال داسع ٌهحارا هلساحماو هلازا |

 یدعت لاصیا هیاعرو ارتفو راذکو تشکر سوت هلج وو ءانب هتفیدلوا |
 بوئلوا عفدو درط ندرللع یرافدن] و یبهشانتط للد نداراسخو

 قرط نیمأتو كلام ةنكس ٌهحارا هلسهلازاو مادعا كلرانا بلوا مفدنم

 كتسهرمز ینودلوا عبا بولوا ندهلومءواو تقد هن راصوصخ كلامو

 زارصا هدنراهشاس تاکرح قرهلوا كلاس هنسهناب وج اضر كلم |
 تازاحمو هال ثابت ككرات دما راستجا هعاضوا اضرو عرش قالخو

 تابرقف :باحو نلوطانا هدنان ی ھا وا تعراسم هنسارجا یزهقفاومهوناس |

 هدکینو یبا هجوقو راصحهرقو قوازو و هرقناو هب رصقو هن رالاو
 هام رخاوا اباطخ هنکب یت ریشع لبا یکب ناکرتو هنب رافرمصت» ی راقاجتس
 یدلوا رداص هغ رش اوا هقشب هقش هلدخح رات رفص

 , ۰ ( دارفلب ظفاعم ناش رشت لاسراو برص نابلغ نیکست )

 زوا یکدتا راذک یرکذ

 ( الاحو )



e CMD 3 

 بععرد هلم تدشو تلوص یرلک دروک ندنفرط اشا ص لشعر ۳

 ناسا ءانبهت راقدلوا راکیلط هناماو یاره هل را مظا تمادنو نامش

 كنهءوس رعهناط قرهژوا لود نااش هدهدس تئطاس دز یراءاعرتساو

 هل احا هارد هدمع كماار اشم العدم یبشغ تروص یسهد دام یار

 یادتبا هرزوا قیو ز همزالو تفادص یاضتتم هدهدامو و یدشلق
 دز کدلبا تمدخ نسح زارباو تک رح هادنم تارد ورن دنت ر ومأم

 نیفلوا نب رفاو شیاتس نی رقو نیش جرد "هدسر هدهناکولم دفومراکم

 نسهلوا رادهرهب ندمهناو رسخ لاونلا مع ناوخو رادر وخ رب هسشیمش
 هسمارسس ندهناهاشداب ءرخاف ملخو یواح ینیسو شاباس هدنقایسن

 و دع ریشعت رهوج هضبقرب هللا یناقاخ رولا بجوت مرو “بول رب هتخود
 روءاو ینیدنافناسحاو ترا نع یطوق عص رم ددعرب و ینابنا مج یمن

 سا اب اناطخ هملا ر اشم یوتح یغیدلوا یآرناب لتتسم هدنسهرومأم ||

 یدلوا بر رمساو لاسرا هدرفص هام رخاواو باکو رادصا فرش ۰
 ( اغا دج قبسا یافا یالجاو اشاب نام رازناو دیده )

 تقاملا یس تناح هەن ولاو تالیاعهاو هدهناهاش كالاسلا ةسورحكلام

 هل طر رو طط ك“ رهلاع دصم ندا نیدرصتءو هالو ند رادحات

 یزات>ارتساو شداتسبآ هلد تو دالب هد هاها شوا "هباوانش هباس

 نامر مق ندناربمرمم یی رص: عام نیک ذو د ن نکا لاصعسا كن

 ین رکش كنهبدنلوا هلاحا هتسهدمع كروب نم «اوا اشاب نام هداز اشاب

 7 نو مروا هل: و یی تقد هنا ما افعطضو ارفف تیاچ بوما

 وب یکیاو ارغاو كب رح مدقا ندنو ینتاصع لابج عقاو هدرو ذه

 اضر قالخ هلا بلج ید یرفاک مان نوسلهفیرپ نکن
 هنسو ندنکبدتا ارساو طیلست هن زارزوا یسلابها رابضق فارطا
 اهناو رابخا | یتیدلوا فالق تنها هدو ھا بوکساو هب ردنکساو



۳ (KAT) 

 هرکصندکد تبا هلن و هے لا یو د هجا ام لاک شعا تاماقمۇ تولوا

 ی زلکحهدبا تکرح هلمحو هدداسع قح داسو رش بانر یتاتسم |

 شا كلا سود صوصحو و ندداون رواوا مولعم هلا هلم ای دا

 "4م اعم هدنعح هغد د ول هدهسلا ندناغ#او ىكىدلىا باح ا یا دان هلت وقع ۱

 نوازسان تکرح هلوقهوا رکا ید هرکضندنو هلخلروس نازرا هناعحر ]

 یس هلا ےس تالاحرولوا بجوم یهداح تدتماو تان اتو دب یفذک

 لاح ره هسرونلوا قیعحم یکیدلبا نزرامطت هعصو قالخ بوک | تفد

 هتک ر حو لع هروک اکا كرها هامتشا اعطق هدنکحهد !هدهاشم یتداخو

 نما لو هح تالمس ءانا هلتغارف ندهموق رم ةاضع كن رو نرداسمم

 هرزوا لاعسا یاد یسلنا تعراصم ہل صدا كنلئاسو یمالسو

 یرلب رک یلاع هاکرد یدنلوا لابسرا للاع ضا ه۵ رفض رخاوا هل | یعوه

 ندنعلاعا یرچک: یک هدنوب ام یودرا امدقم اغا دج لنلخ قیسا ئاغا

 هدنکلتدچ ناک هدنراوج ی وکی فاق هدنهاکش هنلع هناتسا هدنلاصفنا

 4 -«اوا هدن وک یا هد هلاسطا هد هنسا شفط لابسراو روم تاھا

 لب وع هنغاط روغکت قماقا لخت هلثش ندنغیدل وا هدننکرح ا2ا ضصعب

 اسناو هدافا رب رقت اب اغا ناچ ییناغا ی رجب ال اف :یتطوصحت علوا

 میم هدنا بوراو هنغاط روفک هللا بیعت رشابم ندقاجو ا ءاب هتنکیلبا
 ناشلاعرحا نالوا رداصاناط+ هند ان رو نم ءاضقو هلا یوه هدناب یتلوا

 یدنلوا ناکساو لس هد رطلوا هد رفص هاه رخ اوا هر ۱

 ( یدنفا هداز یرد قالطا )

 كملنا ماا هداسنعم هر لاصٌهنا ندنمالسالا جش تمام مدقا ندو ۱

 یدنفا هللا دبع دملا هداز یرد نانلف لاسسراو مازعا هف رظل ها هرزوا

 كب هدنحمازاغو تولک هب امشا تب>ار ûi اتساهباهاش "هداراو ناب هعق د ول

 هللا لاسخ لفط لاغشاو رارقو نوکس هدنزهنا>اس ناک هدنسهعاب

 هدلوالا عیب و هرغ هدناب یراقالطا هملع تراشا اب نوچ رالوا راذکتاقوا

CN) 



 یدنلف لاسراور ادصا تف ارش سا

 ( ناطلس.هتما تافو )

 e هنا نانج صور ةع ینوک هعمج یوا كلوالا عبور

 ۱ كر ,:بولوا نارب هندعراز نم هلا لجا رصرص داب نازخ كربلك

 یدلبا نامج
 1 ( الجاو نن صعب و امه قی رطرد تالدبت ضعب )

 امدقهولیدبت تباسقن بصنم ینوک هبنذصتب یجنز وتط كاوالا عسر ها
 | هللادبع نالوا بقن هنب رنو زوا هدنرلتزع ندتاقن كنال اح مالتسالا مش

 | ,انطاردقىلعةب اكنلا) ندنسهدمع,یدنفا نیما د دملا هداز یدنفا

 ۲ قیفش یسصاق گو 9# ا اسس بوتلوا لب وجو قرص هم داسفم

 یدنلوال ا هنا ر و نع بصنم یدنفا قیدصدج دسلا یدیفحیدنفا

 همرکم کم اب رف هرزوا قلوا فرصتم خنک لر نوا كروب نم هانو

 نالوا یعالسالا جج شنفممویلاو یسیضاق ریمزا اقناسبولی رب و یسهبن
 الاحهرزوا قلوا فرص تد. ندنشب نولو هبیدنفا دشر .دجا هداز ققدص
 یعالنسال احرص هرس ود یدنفا قیدصد# هبلایعومف ارم الا سقت

 دم هر ز وا قلوا فرصت ندننوک یجنرب یعرکب كموق رهام قر هلو
 ۱ دجا دلا هد از یدنقا هللا دبع یسبضاق_صم اقناس بولوایسهباب ههرکم
 سصم اقا هرزوا كلنا طض ندننوک یجب یمرک, وب هبیدنفا دمشر

 | ناثلوا ناسحا یسهاتهرونههسدم هلا ا نورد. هناعا نکا یسضاف

 طرص ندنسسهرغ رخل اع ر و هیدنفا تج ٣ یطصم قیسا ءانظا رم

  یسهجاوخ ن وباما یارس اقناس بولوا یسهاب همرکم هکمهرزوا تقی
 باسهولادنع دملا هداز یی! یریفس ناز او یسیضاق كم السو

 | هدر و« تفو هن و یدنلوا هج وت یز هاب لومابتسا هنیدنفا

  یسنضاقهرهاق رصءاقناس هوزو| كلا طرض ندننوکی رنو ا تالوالا عيب ر

 | طبط ندننوکی عشب نواو. هبیدنفا رهاط دج یم.هداز شاپ, نطصم
س. سس.

 س



[ ۶ ) 

 قا ےظ رومآء الاحو یسیضاق ریمزا اقاسبواوا یسهاب هنردا هرزوآ كلی
 ندنرب یمرکیو هبیدنفا غار یطصم طاطخ نوا هکس مسرتو
 ییسصاق رانف_مثک اشاس واوا یسه هنردا هرزوا قلوا فرصة

 هرزوا قلوا فرصت ندنشب یعرک و هن یدنفا رهاط دع هداز یا

 نیهرح الاحو یسردم هاا تدطاراد انا بولوا یسهناب هنردا

 ههرکههکم هب یدنفا ےح رلادبء دیسلا یوهسارا هداز تن ىشةةم

 یبسطاو لوس اتتسا e هدر ول نع مول هنو یدالوا ناسحا یر هبا 1

 یم رم یدمه> هداز ی رب یعالسالامحش "هب رهص تبارق تبحاصو ۱

 هدنسهرغ یرخالایداج ز واز وکا هموقم ءاضق ه یدنفا

 یس هبتر هل.ممجوت یسهباب لوپناتتسا هنن نکا هدنرزوا مولا هللا هجو
 هلا ال نداد ندرک تاعفا تاهح وتو و اراشعا ندنطبط مو

 ( تد ) یدنلوا رامظفا شسنجو زارها یلمخ هد هبعتر بار "4]بلس

 + .ابس* رورمسلا مر نراس ناو # هناع,ه قم لاسلا عب امو

 كندا نزع ناع ےم دمسلا رم هداز اشا ناعع یرکسعیضاق یبا موز

 هدام! نش هن راد درت ترک درامدقم كتو مالسالا میش هن راتنا

 شا تمس تالاح عاوتا هن وک شاطلو نالماعم ضعب هنافلک: حرط

 هدنز هنام تر اک دو سفن تزع هد رخاو تدت رم واع هدامهدح االاحهد هسا
 هدشاسرود ندنلود لاحز نار 2م مولا ادعامندنکیدانا ترفانم باج ا

 رهزا هتنطلس فرط یئان ند احینددلوا شا تفس ارجام زار هدەرا

 یالا یقدلوا شک هردو نمدم مدد زا هدننعص تقفانمو رع فرط

 ی و لحد ن ید چک دارا داغ اا هنود اوسم
 ینلهبرا هجربارب لوالاق اک هلایدنفادجا ی هناخش وطندناضق فارشا

 یفن نوک یعجوا نوا كروب نم هام هلترشابم شواچ هب هربت نالوا
 یناقریپ یبا مور ردص اشاس هترادص یبا مور نالوا هلحمو دامیاو

 مار>رههکجاک یا ( تب ) یدنلواداعقا یدنفاقداصدجهداز ادختک |
1 

7۹ > 
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 | صقن لتعلاعتاذا) یدنقادشار هدازیماج یسیضاقلوبناتسا اناسینوک |
 لاش ظفح مدع یشانندقلوا لال ادعي ندنشرمش یاو ( مالکلا 1

 لاخقتا كار اشمینم*هنلاوقا ضع ع وش ال نک «ردنمج مالسالاحش ۱ 3

 قبا یسجهبساسحت ه زج ینوک یحزکس نواو الجا ههو رپ هلن
 یدتفا خاص هداز کوک خاسان کر واسم  وطو یدنفا دجا یتاک ت 8 1

 ( درادینافف هتسلادروخ ی کا( غ ) تویمهدنا ظفح ىب رانا اكلذك اإ

 اصر فال هلتراسح هر ااک جات هرم تلود لاحر ضعل هسا دوم

 ین هتسودر یدنفا حلا ص هب هنهاتوک یدنفا دحا ندنرلکدلبا بن

 ادعا هللا وفع ندرلعسر هلا یرافدلوا لدلعو »9 راب دنلو ارس ۱

E 1لوطاتا اشاس تولوا یسهباب یا مور هرز وا لایا ت  

 هجورب هب یدنفادعشهداز حس “یرادراوءاد قب رطیناف حس یرکسە ضاق ۱ ۱

 هلسالتبا هناغ تلعو هج وت یماضق هاب لدن یساضق هرقنا قله را |
 شلوا اضق ماکحا دلقت بو هذن دنع نمارغ تی رش یانضدتقمو |
 هد یکجا قاش او ساق. مس اتیتناسم تروا اونم ان
 ندهباهاش هلع فطاوع قله را هجو رب الاع هب یدنفا دشار دجا

 یعاضلا ىظفل شا هدنسهدهع یماضق یب وکر هش ینیدلوا فرصا

 نوسروط هلب وش هداع تاموسر قرهلوا یمالسالاح مد ضر ء راثآ ۱

 هنادیکا شلوا لوقعمو ع ون نجرلالءق نم ند هناویح لابعفا مچ

 نلصاحو ردکت ها دعاقت ربنعت رب یکت بجومالب نانودس لملعو نان

 دعاقت لک هلبا وع ندراعترو اشاو لیدبت ی رلقلهب را یتهلوةم لج

 بوج لاشالا نیب و ریقح هدنفصتنء روز هام هلسالماو مشرصت

 لاو یدلوا یهاو رب دنرب کوا قح یھان اود یأرا را دنله ریکلدو

 هک دنک نآ هاش هک ه ( تیب ) سانلا ج رب ال نم هللا رال ) ماا دلا هلع

 قجزکس نوا كلوالاعسر هاو ( دن 2 کد شا نه وک وا

 ]| یفشب نوا كموق عامو ( یرایشهیمدیدن ناہ ج نفات ٭ یدرک نم |
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eڪک ل ت ب س ا ص س م ا س  uل  

 ر یک زواواور ممی رار ندنسهرق الا
 د2 هداز یوهروم یسضاق هرهافیصم ال اح هرزوا قل وا راف رمص 2٥

 دلا هداز یدنداش رش یسضاو ما اش اهن اس و 4در 7 :یدنف ا دما

 كع | طط ندههوفرد هرغو یساضف هر ون هنسدم هب یدنفار دنا وب اد

یو هب یدنفا دهس لھ هداز یدک یس اق هع در صاوخاعباس هرزوآ
 ءا 

 یدل وا مارا هل مو ماش

 ( ناتیعت» یدعت مث« یارب نامرف رودص ۱ ۱

 ناعرو ىلاها هلا راسو افعضو ارقف نكح" هدیهاسشداب هسورحم تالام |

 نعابا ماا هلفلوا یراب بانج هادو هب یرادچات نام تفالخ تاد

 تاج اواسط هوجو ەدەن اكول ە "های 3 نءام «n اسو هراهاش ماا

 FANE تلاطم صخا ی راذوا ت>ارو ن هه ار ۱ نیش ie هلت :اسضو

 یل مور شلوا راسخ لومخ هدزاب هدرخود رفس ماکنه صوصخا و

 شیاسا راب ره یرهنلوا تقفش رٹ ام یشن هدنراس> یتاکسو ناییطق

 فا رعل :خاتحا یک ودا یراب رمش بانج تم تمد همز ال ی را > ارتساو

 ضعإ ندنرافرط ناطباضو ناتیعت» و رب دندهرب نکیا یراع ندنایب و
 ارقفو هتکس یراصمو داعدا یاب ا هلا مدا رش رچوا هاب رو ۱

 یه )1 یال ۳ ۱ ام جو ا هد وا

 هل وعموا یا : ندعلوا یهاتتف الخ "هداوا لدعع "هدارا رام هو> ولات و

 ییهد كن رەس ندنرارزوا ابر و اباعر هلدءقر اتبلک كلرلشاب وص ثدح

 نوا طخ هدا لوا هلیفلعت هاهاش "هدافا رخ "هدارا هنصوصخ

 هدنراټ < هزوحراهوقرمهلغلوا رودص یارب هفمهگ هناک ولم نوع تجص

 قفرو اباعر تنامص لەر, ل اح ياب یرادشاب وص هنوکو ا ندرللح نالوا

 ندوو قا یاب لک هكا یر اإ اود مدرههنم ارا ارقف

 یدتر دج رب زو یمسااو هر اسو شب لالخ ع لمس ر زو ینتفاسح

 EOE نا

 ( اشا ر

۹ 
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 یلاع رم اهقشب هقش» خر وه هلام رات لو الاعسر لئاوا اباطخ هننارتضحاشاب

 یدنلق یرابلاعم ںوص “دارو

 ( دمفس سرد دیدناب زا عنم ریبدت (

 یخ كجو ڪو ز رو رکشاو و شول اکا عقاو هد کدقا ۱

 نالوا رکذو ا ریذدتدمرب هللا رل طاق راغ ص هدنسهرا یزهطا

 هر اسو را نیافس نخ < نولک ندرالحلوا كردنا ن : ےن هد )هطا

 انرد هنس را هلازاو رهق كنسامتشا ددناب زا ن دنا راسخو دنزک لاصوا

 قرهنلق نینعتو روم. هل نو اتیا و د امدقماشاب دجم و رس ینادوق

 هل ارارف یزارب و شفلوا رز ردو هسا یراهماو ریمدنو ل ا3 یزثکا

 بواوا شلوا رکرارقو ناتمنب «درالحت ضءب بوءهچ هنلحاس یا مور

 یتعضل ندرهطا رّوکذم كلاوءا یرافدلوا ننعا بنصع ران و قا

 یساداعر رهطاو یرافدلفا للاخ نداک ۱-5 هعور عقر at تاعدا

 یرام* عارز رفرق ند ار وبعو رو م ندهبن,طنطسف چ مو لک هسا

 داما هب رح ناشسروناوا رعد نوروفو نیتدرف داوط هداز یدو

 دلماو ها را هلا هناخهمجو پ واع یب رل ورد هل غارب ولوقسمو اشناو

 تام "و توراب و یخذو تالا اعاد اف مور هد هطا و رب رهو
 جانم یانشا یراقدلوا هدعا ابر یی یس ند سرم قجآ هک ؟رادنومج

 تام هدهسیا ادب وهو یفوکم وردد م رفاو هراتاوا اعر هب رج لقا

 اعاو تراا قلارا قلارا و من دزمخحم رات یادت ات كندن دانص هروب نم

 يراردص دوسا ۀقودنصر وت م ورب درا هنس هجا هرز وا یکیدلکهناوا
 تب دوبعضرع نوجا اعدء ج و رت كر دنا افخاو رتس ىن رالغد لما نالوا |

 اد باساو قاعد رەد 9 هاب 9 كاهدن و اراده فحم هنوک

 ةا هلقلوا ( اج تص نم ) كس راجا القع ةن رط ندنرلکدلبا

 قلغ هک دلا ایم ییراتتسب رس تاودا هدافخ ملک ربز هغو رخ

 هاما( هرش دناک رسد نم ادعالارکا ) نا و تر



 م ےک ےہ ا تو صحت

 HOEY صضوصخ و هلب رام: ۱ ارکو داتا رشت

 ۱ 1 ا بای را ایوکی ماناعو رنهطا نکا رونب روک انهرب لثام هنلخ«(كلأ
 ۱ هب هعقادم هدنرومظ دندناب زا تعب هل مچ یراتوا ندنعر هرم واوا

 اسم او ,راهظا نردق مدع هلن و طدب یراقجهممهلوا بایتردق اعطق
 ۱ كنسااعر راهطا امقشا موقرق نالوا یرانیآ ےکو سنج ھن . ندفرطر و

 هر هظاهنن نودا قلن اسروقهیق دل و تنیزف ها رهن و اعم ی

 | ندنفرط هرحاع هناسرتو هدکع | اویاوافاهدنراتب راولهطایرانا هج کر اک
 | لکد هتريمدنو ذخا كنانقشا نانلوب هدهرقهسا ننافس نالوا نيست
 | هرن ثمع ندنرافدمهلو هراج هل هنر صحن و قرف هدا مور هلوخ

 یرکسع هرق هداغ ود نافس نانلقر وهأم هتسهرا رهطاو هدکلک بودیک

 یرکسع هرق رادقم ررپ ندرانادوق راذکر اک ضهب بوی وا مادّتس |

 ضب رخ! ندارد روماورایدنفا یسانما هناسرت هران دا ٹح ندرت

 شا زومأم هزکد یزسهبلع تلود قوب رهبک او ران یریکدنو فب رعت
 تاکسالا جال ود ردج راځ ندرک هفیظو لزس یسدرفال هر
 (تس) ورتدندمرب ید ردلوعهوا ندنرلکدتا تابش و رازآ رامظا

 بج و« نافرعو لضف دادزا # هانا مالم ماکنه هل و ندزمتحش

 : ] راشلوا تاک« تارف لحاس زادنارکنل قر هنللوق هدنراوص ( رواوا رقع
 | هجدقا ندنوب هلفلوا راذلوب تصرف بک یرک ی د ابقشا كردیکو
 ین راقدقیچ هنلحاس یسهطا سوناکشا هللا قناق کا د.دنابزازارب ی دا

 ك : ےھاربا یل زاص لزذ 9 ینادوب» یبهتفرف هناملاتن ر وأم دما! وطوا

 هک ا سقعن هلا قد رفتو حارخا رک رادقهرب ندنسهتفرفو قرقح

 زنا رارفو رانا هلس قت .هموق س یابضقشا نکیا هرزوا رادتبا

 | یشابکولب دمع هلبا دودی مان الوقیت ولچ ندنلهدرکسد یرارف هد
 | یارجاو راوس هرات اق «عطقشپ هل اابقشا یرادقم رفنزوب یش یرلکدبد

 | اوا رادربت ویا یوم یاو کر ندنرلک دریو رارقو همت هتواقش ال



) ۲٩ ( 

 رادقمرپ ندنفرط كب رع یئاب یس ویق ید راصح لزفیشادنرف لاحرد
 یل: امور كن هموقیم یامقشاو ینددلوا شا راضح او بلح ید رکسع

 ندنا بوک هدوقرم لحاسو رووظو عمج ندرناضق بر رق هنلحاس

 هجا ضو لساکت كاطباضو ةالو یراعا رو رم هنابرد هل ران اف هطا

 ناما مو قع یکدتبا تششن ندنرهدعاتمو نیغ ضاعا كابلاهاو

 یتنق كرو نم لحاس رورشو داف با را هلوقهوا ی زادعب ندنفیدلوا

 فالحاس لوا یران اب زو راسخ قج هلوبعوفو هسرزر دارو دصو ر ومظ ندغال ع
 هنصوص> یکج هط رب دسا نیم ندنلاها ی راه ردوا د یی داوا عبات

 هراالک مزال و ناسو هداوا یک هلشلعا اقا هدافا تادعم "هدارا ۱

 هعماس هلاو> اعاد هرالح نالوا هنظغ» مقاو هدلحاوس هرب نالعاو دیک ات

 هتناسیخ یارجا كندسقم باک | قرهنلوا قبقدت "هرصاب هلاماو قعشح

 هپ هغر د اب« یی رانربک هلاو هلاصدخا ینیاب سا یرامامهلو | بابتضرف

 قپاس یظفاح زوم رغا هوا ندنو یسمآوا ثّقد هنناصوصخ لاسرا

 ینرصت«یغناجخ- هلاحرتو اسشاب رکب وبا ین رص ۃ۰ غا“ كی السو هنفرط
 | هنابشاب یلء یلنلدهبد فرص یاس هر هان یرد و اشاب نردلایلو

 | ماسقمو راسعثاو هبصوت هبا هبلع اۋا هقشپ هقشپ هرانلک مزال ر ابسو
 | انابامص فسو قسا ردص یطذاحشزوبب رغا ال اح یخ د نو اع ټر ادص

 تو لازا تر یک یواح ی روک دذ یصوقوخب طب جهت را

 | لاک رانو لیا بویلوا ساقم هبهر اس داوم روک ذم ما هدهسیا شما
 | ی درا دعب ايف كني ةا ددناب زا وش هلهلوا ندخاصم قو هبلوا اتعا

 | "داف تیرمخ"هدارا یرام لا تفد تر اوبر هتسهضد رف یبسماس | ثو دح

 | زوبیرغا ارارك هداوالا عير هام ظساوا نوسة وا ندنساضةقم هناهبش

 | هما طب اضو ماکح كزاضق عقاو هدروب زم *اولو ههبلاراشم ىغا

 | دذا صوصتم صوصخ هلا شا رد رما جد هعطقرب ابابطخ
 ۱ ما تم ایه زا ( ٹی ( ةباسلا فوض ةساي راد ۰ یدنلوا دیو
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 ترش

 ( دوب رد للخ تسایس یہ ٭ کالم دنا
 ( یلاوح ضد اھا ناکسا یارب اع مارودص )

 لار او لکو لیعاعتا هل بس نواه رف نالورغوقو هجتدقا ندو

 عالق عقاو هدهنوط لاوم راسو نیچامو ی اساو یبطوطو هرتساسو
 (ردذکب ناش زا نمد کاتر یاو (ع) یر كن تیلاھا ارقو
 هده اراعا ترو لق هنداح یبا مور سود رب هناخ هرزوا یو مقم

 روو نش كننلاوطوا راسو یعفاساو وطوال هذه ةا تلا
Nلعاعتا ثا ندقلوا ی اع درک رم لاتضاعا  

 اک هدنلحاو م هن وط كرل ۶۱ ترڪ هتساش ىلا مور ندنسلاها لکو

 رو نی امو یع او یاو طو هرتسلسو لمار او هرالحم بسانم ضعت

 شا ترجمه ید ند هنگ ارقو عالق قاب مقاو هدناحاوس رو نع

 كاننطارا لرا هل رلناکماو هداعا هت راع دد یاوأم قباسلا اک كرا اوا
 قن رو لاو لاکا هدا ز ندنکلوا ر و للاسعت هللا 2. عن

 4 5 وام 5اا تا "هدارا موج هما هرامگلاب والا اتیک هتصوصخ ۲

 هند هَضور زیر ثمغ هناهاش نونضیف نواه طخ هدیاباوا هلقلعت
 كالبا مرر بواوا ندنسلاها لکو لیءاسا هلا ینیدلوا رودص

 هد هروکذء عطاوم یرانانلوب هد رالګ عقاو هدنرالوق هطرواو لوصو عاص

 كل ردنا قد و نو كن رحم ندارفو اضف یراددنلو نوجا ناكاو نیطوت

 هدا ی را٤ | ترغو یس هنصوصخ عاحراو هداعا هن . رانطو توردلاو

 مزال رب و ما رک نارمه رهو ماظ د یارزو مفاو هدنرالوف ج وا كالبامور

 ه دا والا عمر هام طساواو رادصا هم رد اوا هقشز هفشب انایطخ هرنلک

 يلد ةکرماو ةب و۰ ةالثلاب ة-الةلا ) ىدنلوا رابسلو تهب هنن رب ره

 لوق عاص هل مشابه روکذ# صوصخ (ءرصبت ) ة: وضم الها
 هکر دشلوا روصقرپ مقحع وعس*«ندکب مهارا یاب یجوف نالوا رومأم
 عمب تو هترافرط ب یعاط ابا هلا ناب هما فاس نابرف 4. یمو»

 تو مر س سن یاس جی صحت هو سس سس یخ صحت و

 ( لداوف )



 نالوا یرلع دو > یاسر هراهب سی عو دالوا | مالسا لها ا

 ییقحنراسفتسالاب و تب ور یب راک دلبا لوفقودوع هن رابناج یل کو لعام
 لوا كردیا فهو ییا رو: هب هبصق نامعاو هوجو هدن ؟دلما نیلص

 بوک ردق هتنواوا راموقرمو فیلکت ینیرالا فیقوتو ٹک یرهلفاق
 ۱۳۰ تیره ورم هایت اکیا لودر

 برد ی زەك خاطر ندنارتمو نارم رب ان نابعاو هو>و هدهسلا

 "هدارا هدنناب ی راناکما هدناحاوم هنوطر با ةد ندنزهنک او باعصسا

 نازوسو ناب رک رلنا هدنیداءا بارشاو هدافا یب هناهاش هد افا تنم

 را دعوا یپک ناو رپ هنیثاب كلا یو: بویلثاب هنا ین رللالمرپ لاح
 دالوا هد الدسامکند امدعم ز زن هکراذنعودد هد هل وش قر هل داب بولا و

 نمرادقهربو ناشیربو هدنکاارب ةن چا یبا مور نا ریخو ناق اهلنا نلاءعو

 عءاوج هد ربا داوا ناز رک ود صا ءو هاني یاح ردد هل و اتسا

 نوت-ییرمج قرهلاق هدنزرزوا راهرد اقو یتا راقا جو هدنرابلوجدج امو

 كلف بش ز ورو نارذک هج و و ند نمر زوا ناتسز مایا هدنتلا ناما

 یا ۶# و رد كن؛لغاسلا یبشوهو رارقورمص ( تاب ) نکیا ناب رک هزلاح

 زکلاح میت ج هز هج * و مفد ( قلوفلا زد اح اکنس فا رالناح

 هل ولو شدهع درد هن قلزسفاصنا نککیدتاو هن ولرمشو رد هچ

 نالایلا هسیا نم ای بوت ناتو راد كرت نعال هکلبو زیفصت

 ردنامرد یو زغال هدهحرد نمار هج وکه شبا نازا دعب و ناونانو للع

 ( ۵>اح نیهمس هللا ی سم خا هاح ین نع ).مالسلا هملع یبنلالاق

 ناسا لبق هدنق هلا لاحو زب زاما یراع و ناب رع نم هلستج هک اح

 ندز ز ردهزالهنادو رانا هنیحاصالرتو هنادو روخا هب یعغج هکر دم واعم

 یزاوامو هناخو درو یک دقران دک راتبس یلیکو  لبعاعسا هدفا نکو

 ر انو ناوحو ناکم هرزوا قلوا ادا ج ردتلاب هلا فیلاکت هرانابلواو
 رولوا راندا: تمغر ,هتدسو هملاوخوا رب اس بول رب و ی زاابشا لک مزال



 سوت سی تا تخم هم

 "ناثلو هدزاروا ندنغ داوا تعاشا ین هللوا امار هنوک و هنمراناهتسیا

) ۸۷۴۱ 
 س

 هد هبن یه ان دا هد هنه السا الز لار امار دا بوعد یر شان رفاواتجا"

 شر زا شم بابا ردق كحتهدنا قءهردسو تسارحو تعارز همزام

 هکندلاقز وهرب و اضر هکشک هبادعاراید هکر داناد ادخ هل تبوُگص

 ت اکو هدافا هن تک یریشک م ر ه- راترضج مالسا | هاشدان ولت کو 7

 توروم تیر اودا ٤طظ الم ندنران واس# هم رق درد ن کشناسقا

 هل تام ادیارقف لاوحایساریکرکااب راشهرو-هدارا ناو یرلدجارعسا

 تتاص هنس ربادنو امناو هدافا ییاعت هلل اصر هنن زهناهانثد فرط

 . اطعو فعل هدرا هجر د ه تفوآوا راينا, ا ابناو قب رەت یب راتاو

 نهرب ( تا )اردک د اد وهو رهاظ هب هل ندنو هتشا یراق هروځ

 ٭ تشادن مرکی د رطو فطل مهردک اشاح ۶# راب هنرکو دما نم تا ز افچ

 تسن اعدنرته رام تفارظ # هل ااکدشارامظا ندارزوو انرف هدندنهز

 تاک [ یر رضاحار اسو رشابم ككردبا اما ین زاتعم 9 ناسیگح تبع هعو

 لیکوا منو هلا احر مل لا لر ىن راتب نع هرافک راب

 ںی ۳3 نلولا من

 ( هرسماع عاحوا نا اب لكنا “هب راح کورو ندا )

 | هلع تاود یراکدلک تسار یزولفاج وا زکدقا و ربتدتدمرب هکنوچ
 هب هلع رد توماشاب هغلب دندراص هسا یراج لودر اینو ینسااعر

 نیروءآم ض.«ب قلارا قلارا هلبا هيلع عاوا هجن دلو | اکیذا ندفرطره

 وا رلکن اارخو« شم هل زنافصا مدعیاباصو نانلوا تاسفدلان هلا ارفسو

 یوا عارفا هال بلاقر صوصخو و یوکش ضرع ید ندنفرط

 ثر وص رب لاح یان هن هدامو هب رګ لود هدنروص یغیدم هنلواو اعدتتسا
 هنځدناوا املا رب رقناب یراقدلوا حاتح هک ا یفرطرب یبهلئاغو زهر و

 یکیدش | هلخادم اعطق هل را هب رح دعاوو ارافاحوار و نم هلع تاو د

 1 مددا ناو هب هبلع ا ید هن اب باصات رام تروصییاوحر وقول
aa 
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 سر نخ جی سی ی سس سی اس سس درس تی کھ بهت ترس سد سا و س س طی سن سس سس هه

 ین فانا نانلوا دفع هك لب لود هے سورو همسورپ و هک هدتسراب

 | قلها زاوتوا لازا نوتا یرادنانوق :یتناغود کد اول هلک
 رم يیطنت یرزهدام یتا یرکذد هل راقاحوا یلحاوس هزار هدنلالخ

 ینوک ی جرب زوتوا كنترام ہر وب نم ةنس موق رح لاما هلکشبا لاسراو
 هربص ربیکه عطق شد و لرابثا چوار هدنسوشرف یغاجوا برغریازج
 هعطو کش نوا هلا هنوتسار و قن و هعطق ید و نیتفرف تردویسکا

 قم هدربازج هدکدلبا روظ هلا ئاغ ود ترابع ند هس رخ ناس

 ندنفرط لاما هللا هتفس نیتفرف رب مدقم زور دسنج لاغرنوق راکنا

 یب ز اکب راز بقعرد هدنر ومظاج ود نولک هچوآ راک هب و دننک

 هح و مود رح یدغاک یتیدلوا کا ےلع ینا ملس هناشاب رع

 هرزوا ییددلوا ررک هد دغآک لوا یدلبا مس هل ایعوم هرزوا موس رص

 قلود هریلکنا هنصوصخ یسترا هلا نیتلحءو هندراتس كن ولرب ازج

 نب ولطم صخا صوصخو كنهر و نم تلودو دم یتیدلوا طسوت»

 ربازج بودسا هلاک لاحرد لارعا یثات ندلوا حرصم کوا

 ییعددلوا تئادر رب تیلا هدصوصخو انشا رع هبلایموم یتساد

 هلاکم رارکت هد هسا ید | اغصا یتفلکت هلاکم یتیم هنکیدلبا سرقت

 رد هتعاس یکا رکا بوزاب یددغاکرب لارعا هدقفلوا اةصا هنن تونتسا

 هلا ها دعا هتکحهدنا لوڈ یهددسع۰ هلا ضم نالوا بولطم

 هککود یرهس تولع قف ی کج هدا هر اج هل.سودنک هرکصتدنا

 هل ول هرماکن ۱ تقولوا هلو ا تا ے صد هددغاکلوا واد مجذی ہاشاب

 تصر هب هلاکم هلبس هظح الم ۰ یٌمجهلو ع وئو لص ح دد هند ولربازج

 لود كناب و روا هدلاکم نانلوا ینوک ادتا كناسن هام یذعا یدارب و

 ابد ۱ع* هللود حوض تاتو ایلاتبا كن راقاحوا هب رب رب دعب اعث یسهجسج

۱۸ 
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 ۱ آنو لود ساب یو تیلو هبندر اب تو ددتنکنا بوی 2
 تولط» نوا هاو طم ونه دمج نا. ینمه هن ا مالا هب هلخادم طب,

 1 | هرواشمو مچ یر رار اشم یربو:یرش یدیساد رازج یدندردیا
 ۱ | زار یرهش زیاونج" وا ر لکنن ید هعفد ول تیوب | هلاکم وایت یعاترباو

 . هلو" لخاد» هنتغاتطاا تعق !هککلبو هتنباخ قلود هرتلکتا وریندتقو

 ۱ | هنلا ره هسدر اتت هز وک دام تم لو ہدف یب هلالبم درک: كباب وروا

 || لاق لواوت یروب مزې سد ی اود هرلکن هلبب رقتیتیدنلوآ ضیوفت
 2 ۱ یدلوا" خجاسح ACES هنس هنص و ص کش تلوداینبتنکینلاود همدرالس ۱

 | مزال یتلوا نیکی منا هنیعب یبهخاصم طورش تنهیندراس نربانپ |
 | یتفلاحمو هلا ولربازح هوا هن دراو هداج لود هزتلکنا لاو رد, ولطمو |

 | لاقتووپهقشب ندنو وردک هژسو سمر دنا یدننکر دق هب دنا فرطرب ۱

 یلساعقلوا ینبع كدنطو رش "هر و نم لود ید یطورش كتلود |
 هلباهضم*هلباوازبارشب لانسقتر و و نل هاتوا زان اتن ومان و زول هخدرابس |

 ةد زانو با ولر از ظو رشا نالوا هد ول شلکنا هن ا ولار ارج تول وا

 نوتفرط هندرابش یسولسوف هزیلکنا مع هدربازجو, قلو ایک رم ید

 یکا لاو کلب تقد هن هر وک یم طو لش بول وا یتنولت_سنوق هدنا ین د

 نوجا منتشاو ره یلود هزل تولوا دازا یرارسا هندراببم ضار

 هدزب از ااش كمر و نسور غ هره رشنالا ر دق هاه قلا هب ولر ار خ

 قالطا رسا دوج ومو اسا و مفر یسهدام قم" وق هلو کر اناتسرخ
 قفل اب کو رشد اشاد راز یر هفلوا هنطع-هللکم هرز وا یازهدام

 قلف هنن رج كنارمنا دوج ومو قمامتوقریتا نانسرخ قا لوبف ان وک
 تلخ یزاابم كرهطت و كدب شووغرف لللا.ندراهرط لوا"یراقدلوا
 راتاو اب ییک تاج دنا لوید یراکب؛نمابارطو سن وت انس نطو مشق وا

 یراضوضختوب هوخالاب كز ەزت وک روض كماق ا لو یاد دەنا

 ۱ وا ناف راو EES رک سم ۰ را



۱ (Gwe) 
ES ا 1 لآ ق وعل ا و دا هدا زدنا 

 | ینتفرف هرتیلکنا خاب جا لئاف هروصو" ید  aا قی قمار

 | هل سا و هلفر ط ەچ | سو دنذکو لارا هنورط هلع نا ی

 ِ زبازح ن رستقمزاو هر هزبلکن | نونه تو بقا مود یدلا لاحراو تدوع

  ۱تل داراو لقاسا هرز لهاعهدلاخ و تقو لاوحا نبم دب و كن یساد

 | تاما ۳ ۳ 2 یه اف تنم اھم را لار لا ایم ان رج سل

 | ابی: یتروضرب هتفاعلا محو کم دهام ضقنو :2 easل

 | ترابع ند رفع زۇ زد ك کا انتقم 2 نا یکی

  ۲ناظیاصو ی اویا رم تا نامجو سو هک هرز

 ةو زه رر تع نعهنلجاش ربازح قر هنلوا هعاسم حد ندنولفرط 1

 لتس شاکتا ندنسلاها ؛یلحاتس-ابلاتنا هدلخوا تو لو »هبهباباپ و مقاو ا

 بوتوب قی راقازیب راک: ا بوررک ند اک یز مرا چن :ناراقچت تاجر ||
 بابا راهب دنر دبل همر دل یب نارا دق ولو کوب و ریقجمو لب زارتلرهبد ا

 زیلکنا ضب زب اسسو یهباوتو یهو زوسول-سنوق وظت مطق نیت |
 یکی تیدلوا لصاو هبهتلکتارادکم زیوب نان دلتا رب ذکتو نخ ی قلم

 هسربذکت هلم دښو جلو | تازا هنیکاتکشدهلع كنوارمازج ول هزتلکنا

 نیافس رغ رفاوربو نیتقرف ترد چوا هعطق لا بعز د هلکیا تین
 هدهدلوا لصاو هنزاغو هتسیناع ودو رم اغ و درب تواتع نرد هس رح

 كنلقوپ تراشبع ندنک ئر اک دلا رند ولس ددنعرب و :نیتفرف ددع شب

 هام یعهلج قر هوا متظنه کا هلن مان قبر دة زد ید یس هو طق یب اقا ود ۱

 للارغا هداننا وا راب دانا لّوخد ةت هن زور وکو کج چ وا اتللاوش

 جوا نوجنا كلک یباوجبو راسبتساو!لاوس ندریاد كل ەنتف یکمدقم |
 توش ر ع وزش هک KO رخ” ردق

 یت 64 مک ےک

 ل . هاو یه رج



) ۰۳۷۰ ( 

 كنم زهتفس اود هلی اب كريازجو یلاوتءو دت هلصاف الب كد هتجشراو
 که دنفرط لحابسو یرانزتو یسهناسرتو یمادعام ندنیتفرف زکلاب
 واربازجیم هتوراو یدلوا یلاخ یرارب هللوا وګ بولاي یس هبلاع هنا هاب

 یدلون تر وص هلمجو یتا یرک ذ یسهخاصم كنول ریاکناهلبا
 ( هزلکنا اب ریازج هطاصم لاجا )

 هامرد :یبهنس قلا نوا زو زکس ك هد المم هتسرد توعصا تطاسوا

 زولاب ور وا هدنغاجوا داربا ریازج الوا ینوک یجتزکس یک شوتا
 هلا نالوا دوج و« هدربارج نالا یتیم هطرشو بوم توق هلوک د علام

 هچدقم اینا ها هیلخم ریخت الب روب زم عاجوا ینایبس كراریسا ولاپ وروا
 هجو هنتالعته هراس لودو ملکنا هدرللګ مان نارواو یتور وهلو

 "دلو اقم نوجما قاواهدنس هل ابقم هردکو ر رض نالوبعوقو هرزوا دومعم

 ید ارسا ع ومجملا ثبس نم نالوا كجمل رب و هب واربازج هرزوا هقناس
 سولضوقهرکصندن وب اثاث هنلوااحتاوعفر یطرمش لایر كبت شکازویچوا

 :هدنرافرط برعما و هلوقموب قرهنلوا عفر كلذ ید یس هجا هبده

 یدنک هدندور و سولسنوقرب ره ارظن هنکو دا شلوا هعدق تداعوب
 یسهریو كردبا هفاضا هنصوصخ معما یدننک وللثمو ندنفرط ین

 ساب چ ابار هبا زواج یتسهریل نیلزتسا كيب شب بولوا زباج هن
 لبا ول هرتلکنا هلص ینهانم هر و نم لود هعفد و كنولکتم هلو ندتاود ا

 هنعب چ د هلنعباوتو كتن یعی یلود ساب یری ازج هل بیس یکیدلبا لی
 زربازج نکل هلوا ص هرزوا ینا ضم طورش نالوا هللا ولهرتلکنا

 راکرد هنب قاقحا كعا هب راست هلبسهعونتم لود ابو روا كنغاحوا

 تونلوا هلوک ر انلوارا ترک هن ردن ندنملخ كرانا هکر دقوش بولوا یاب و"

 رهنلوا هلماسعم هرزوا قوا ییا كنج نامه
 ( كت«هلف اب ,ربازج هطاسصملامحا )

 ۱ )هل زابانخ وسان :جمارود سارپ یلارق ساب ین قبردهرف لا یا ِتطاسوا
 سس سس

 ( فلاب



۱ ( ۲۷۲۷۲ ) 

 یراترضحاشاب رع یسکب راک: یعاحوا رازج ند ه-اقاخ همك یالاع

 نیزکس ی رکي كني وتدغا : یدالنم هتس لا نوا زون نکن كم هد

 ینیدلوارکرارق قر هنلوا بت هلاکااب هلرتطاسو هملایموم كارا یتوک

 لخاد كافرطو هدنش عاج وا رازج هلا لود شات ی الوا هرزوا

 امدقم بواوا قلتو دو حالصو ص ابداع هدنناممیتدعرو مباوتو یتموکح

 هدنس هب رگ هنسرب شک زوب كيب ینعب یس هد الرمنس ید یللازوب ید كب
 طو رم عب كن هخاصم نالب روکن سه نالایلا بوتلو| دقع هدنراتب

 ےماصا یلء قرلوا ر فرع یر> یی د :د هلا صم ونشا یدوفو

 یرزاهنیفس راس كلرکو كنج كرك كلراتموکح ىکا وب و زەنلوا اقباو دیدجت

 یارب رپ هنو ترض «هنوکر ب هن هنس زرب رب ی دیرلک اباعر كنیفرط حو "
 زهدنا یمهلماعم قلتسودو تاعر نامه هرکصندنو نودیا امی و تصف

 بقعرد ندنفرط ساب ی نوچ ا هیوست ی رار وما هدریازج الا

 موق رو هناوا هلماعم یکی سولسنوق هرتلکنا اکا بونلوا هماقا سولسنوقرب
 یب واشنسرپ و نیبآ هدننور د یتانوق كموق رع یراندآ مه ضعب و ی-هعبتو
 هیغلوا تعناع ندنفرط هنسک هتراعا ارجا

 فلاو نیتآ ءو نیئالئو یدحا هننس قرن ارطاةسورح یر رح

 هلن رط هقشب بولوا رب زحو دیق تاشو ریقح ريع ریکیاج نصوصخوپ
 لع قر هنلوا دیصو دمت ندنزهط.ضع یکن رف ندنعیدمهلوا سم رفظ

 ( نینسحارجا عیضبال هللا نا ) یدناوا دق هلو و هجرت هلمهنازخاع

 ( یبا مور رد یناقاخ نادحرس ضب لاوحا ےظنت )
 هبهروک دم ٌهعلق هلغلوا نب رق همانخییبهعلق یاسا ناشلوا اشنا هعف دوا

 ترم هنبناج یلیا مور رفسلابسح ندنسلاسهاو قوا نیبعت طفاس
 قب وشت هتنارخو تعارزو عاجرا هن راغدق یاوأع یراتلوا شعاواذکو
 لاصح-ا یاسا یار ومو تالش كننلاوطوا مدقا نارب هلعارساو

 كنهرون زع 4هاقو یسرادا نسح كنتلوت یاسا هلک اک مزال قفل



RNA ( ) 
۲۳9۹/۹۹/۹ 
 .یسلاوحو ,یجناتساو یسهمزال ییروم#كنبلاولقا هلبسظفاییجم |

 نطو ندرالح یراقدللو وراشع ا تری هندناع,یلباخور ورپ ندیشلاها
 نا هلع نزعاو | هرات را کج مزال یحوصخ ینشردتا تدوع هن لا دق

 هدنرادورو نيح هبهروک ذم "یلاوح كنب رچاښمم هلوقمواو راسعشاو هبضوت
 .فرامسا هر دا يا ون هارو تعارزو ماعه|هنصوصخ یزاناکساو اوا

 كنيسااوحو یجتاساو مادقاو یس هنلوصح كني راتجاو و هافر

 : یزیوک نم هعلق هلا هر ول زح تسلوت هرزوا كلنا خابعو توو هنس هطف ا صا

 1 تاع ناهزفا ,هبیدنفا دج نالوا ینبغا انب یتا امد قم لطفا |
 همایستخ ةانج ةلاخإ یسهلق .هعلوط نالوا اشنا تدور دو ,یدنلوا هلاحا |ا

 هب هرم قج هنلوا بترو عضو هطقاحتو هناخ هبحو بوط هنوردو بیررق
 .ندنفرظ شا ,یدشردم یسیلاو هزتسلسالاح یریخیکودناسلو !هدنسر |

 أ رودنب وب هلوط,هروک ذم او هوا بب ریسلو اتا هب هملعر د هدانناوب

 | .یضنارف ل اکا«یتیهسراعتو تبوعت مزاولو,ند هباقاخ عالق انتعالا مزال |
 یسیلاها هلبییس زارفس ورن دتقویزارب قجثا بولوا ند هینامز همزالوهیلاح

 ند کلات شد سلاو هموق ر تعلق عا ES هنس راف رط لنا مور 1

 هلاوحو تیالقراغاو یلاها یفلل اتو تاچ ن دلج! یی دلو ا شلاق یاخ

 »نیس یصاولوا هلتا قیوشت هنرحو ع رز. یاناعر وارتفو تردق بحاص 1

 نیکلک مزال یس نییعتو تصن ظفاحم ك زب تقابل لها هکع ا:نادایاو
 .اشاب دشر دج نالوا ارض: عاج انشتنم.هدنلوطانا ندهارک :ناریمریم
 3 ن روکذ هاو یتیڈلو | ق رصتم ندنغ دلو ایف ص2 هبا روک د م فاصوا
 | ناکاک هززوا یاو هراداو طض هلب طسنهرب رورپابغو ندنفرط هللا یموم
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یل لوط هجوم نوب اه طخ نالوا رد اض قرلوا داع هتسو دن
 ۱ . یم هعلق 

 ۱۰ اتنه هدنفعخ یلاصحسا کنهظفاحت تایساو هلاحا هلا یوم یتلتففاحم

لو نيت هننبعم قسد یرایت بایراو العز یع یاب كفا ۱
 1 1 اإ او

i 
 تماس سا سس سو سوت سن

 ( شفوا.)



e reaper gener 

 رخاوا هملا یوم نارم رم هرز ها Co ماعشا هننازاع كن ەم ۆس رم "یارا

 ۱ ید نان ری اس بنات نوجا قلوا و نوع LEY قر اھم و شعل وآ

 ۱ ی وادا نانو زر و هلو اش اف بر ھل ساعم شورغ كن ج وا هشام

 ۱ OT OEE تکاب افت ركن تولا یقلخ |

 ۱ دورو نفر ظرب و نالوا و وجود غوبلاو تود هنس هد اختو ماكا

 | ینسهلج و هنصوصخ یراشباماوافر هل ران اکتاو اویا كنلاها كش دنا
 | كرد ا وا یس هن راع اسجو فلات هدلاحرهو ارغا هتنازح و تغار

 ۱ دف مازعاهتفرط یبیولم اع ساب هلال میر
 ۱ ( قفولو مط تشابم لاسزاو قع "هرغز رد قاقشولالتخا )

 | مدقا ندنو اغآ دج ساغ ناسا یساضق هرغز یکشا ندراشات ی وف

 | لکو هنس ور كت روما قان ابعا هلتعنخ قلوااش نیما هشنهعلق یکم

 نوجا داوه هی رب اسو قیراصم لزنعو یتهمهام زکسع یطصم یکتدلبا

 ۱ ینانک ضب و لیصخ ار شورغ بد لا زول نج لاها هتس رب كز هد

 | تموقرم لحج ندنعهدلوا شانارارف ید یرابضعب و شا لدتفنو مادا

 ۱ هټاود ر د رص ا اضف لاعتا ۳1 : رکعت هدمت دنا لل هاد اں ا

 یرب ره بولوا زاتشاب وص زواج ناک هدنلور د روپ رم ءاضقو اتا
 یضاژا هد هر اس نیسو یی رلکدلبا لف ار بلط رخ ةعقچ

 او هرادقف "ی رلکج هدا لک ٠٣ نکازاو تکرب و ضف هد هرو کف

 هدشسناغدتساو وفع كن هعلانمنالوا بولطمیاع نما ان اید یدلاق نمدربخذ
 لاسو ادعا ندرلن و ودنا ابناو رامشا مالعا اب ید شراقدلوا

 قط صد موقع ید هدننار رحم نالواهدراو ندنفرط كناغا دم یا

 ترجمه هرخا لحو "تکرح "ندفرطلوا ےن هنا زیننذاندننودننک |

 | دو نه ءاتضف كردن ق هاتقتا هلا سرزاف قناح یمدآ لونا تم نو

 ۱ یراذل*لنتعام-ا یشلد عج بو a نادنواترار

 | نتوق م ؛اضق هلا یا وشتو مجو بلحب صانعا زار قو ۶
 دیتا

 ۳ < طنز سو تک اس ای س ج 8



 قریضدو ery ا !:هچو قانوق ول يعوم نایعا | پور دم هه

 ؛اضفناسعا یسنراه موسم هللا قیعشو هفاښا یب رهلوقم ضزعلهاو
 ۱ ارسیاو برا هب هیلعر د كرهردتا بابرت سصو مالعا ارج هدناباواو

 یغنندلوا رومآم هذه ةلابلا یسودنک ءلرب ابناو نا یعندلوا راشلبا

 | قاتوف ندنعیدلوا ندتاود هعدخ لوغشم هلمماعاو مط كناسنب سا

 | ۹-لایموم ینهباقو ندنل اج یبکق ارحاو تراغو بهن كنب راکلتفجو
 | ضورعم تبفیک ءانب هتفودلوا شالا یی اعدتسا هدنسهروکذم تارا غ

 | كفرطره بواوا یراب رهن ترضح مولعم قرهنلق تنطلس یابک اش
 | باطم ضخایشهاراو تبنما كتا نكس راسو تیر *ارقف هل شب اشا

 رتاغم هوجولاب یر ومظ كلالتخاو لاقو لبق هلعجوو نکا یرادکلم

 | لاها هللا اورا بیس هنوک و اصوصخ بواوا یرادجات باسنج حام

 ررضتمو راد هنخر هجوبب فا دڅ یباح هبلایمومو ردکمو هحاززا بواسم
 ر ره٥ هد هانت الخ درفو دزن یتددلوا ندداوم روتلوا زوج قلفا

 نیعد اه شا ند هلع ت تاود ههدح هر و نع ءو ی ندعلوا

 .سراو

 ءا هتغیدلوا شاک مزال ق ومل | رجاو هرادا هل.تفرعمو یأر كنارقفو لاها

 صوصخ كناغا نطصم یسادنت اسشاب یطصم ندرابشاب سوق
 هناهاش نواه طخ هدیابلوا هللعت هنس "هدارا هنسنلع ر ومأم هروک تم

 ۱ حاصمو صف روماو قم وا اغلاو عفد داد ندا ندی هلا

 فاراد هرزوا رام یاضهم هلا یوم هلهلو ار ودص یارب هم یک

 نالوا شعا ر ومظو ا هدنا تو راو هر ول سم ءابصدو ایزو

 يج وم یر راتحارتساو نما هل اجو هاوو ندنادعيو مام با ضو

 ىتى روءأم هرزوا كجا تودو CE هلا ص “او بع ت امبسا !زولوا

 اوم هج ء یلاعرما ن 5( الوا ردابصهدرخالاعیر هام رخاوا یواح

 ۱ ید لق | او ثعب هفرطلوا اغا نطصم
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 ( عضو )



) ۲۸۲۱ ( 

 لخادو تعوکح "هزوح یونمو دوصقم ندنصن ةالو هه ولاو تالاب

 یراتنماو تحار باسا لاصح-اتعرءارقفو تکلع ناکس نالوا تلابا

 هنسهبضق قفلوا تقد یک کرک هن راتفک و لاوحا عالطتسا نوجا

 هلا كع | تک رح هر اعم و هن | مصتم | سو اعاد هدا 9 بول وا نیم

 دارغلب هذه ةلاخا یئاشدقلوا ندنرات ارد هدمع ةبجاو كرارومأم
 هدهاشم تکرح راومهات ندن اک یاسو یناطد اص راضف عقاو هدنراوحو

 كرد ا تنافر و ا یاسا هما را رنک نک هد راضف هدلاح یییدنلوا

 ضرع هد رما لوا هراتانل وب طفاحم یتاشکحو لاوحاو تاعوقو هقاک

 نوجا قلوا فقاو هلاوحا ُةفاك رانانلو طفاح هلمحو و و كلا هدافاو

 ینفاحم دارعلب كل رنک یک و تم زف رر نداناعر فرط نداضفرب ره

 ىرامام لا تقرافمو كاکفنا هدنفو رب هلءاقا ماودلا ىلع هدنننعم راز انلوپ

 رب ره روک ذمهجو رب یشانندقلوا ندل احو تقو ٌةمزال هلباباعر یاعدتسا

 تیعمذل رنکروب شفلوا باخت" هلمجو هببش هب هیطارقع و لوصا نداضق
 ۱۳ نالوا رودص هتفاسفرش هدناب یرالوا دوجود اعاد هدملاراشم

 یسل او یا موز هدرخالاعسر هام رخاوا هجوم هاهاش نوا

 ااطخ هباشات مع لشعر یظفاح دارعلب و قرص یاس هردنم“و

 هیلاقاخ عالق عقاو هدنراوجو دارغلب یدو یدلوا رداص یلاع صا
 نالوا شماوا نییعتامدقمه هموق رم عضاوم هدننعصیسهظفاحم كراهقالپو

 نورب نددحیزازاه یدعت نالوا عداو هتاعر ارفف كركسعولةفولع

 تولوا راکتعاطاو ضرع لها هزهمنلب و عالق نانلوا رکد هلشاس کو دنا

 بسانم قر هلوا ر اوطالا مولعم عقوت.و نونظم یکج هما ازاو روج هباناعر
 یر دشل رب هرزوا یساض 3| بونلو | بارو مجرکسعول هفولع هم ندریلم

 رکسع قج هلوا نیمت هلب وب ندنوب و اجر ندااعر بناج ید یعوصخ
 یعاشوا كرت بوبلوا ندهب رک بع قونص ندنا ید ت هناناعر امدقم



 ا مور o24 دا وا هدتساو ماست ۳ ی مادا

 یان ندقلوا رهاظ ینحهلوارسع ما ینراضح-او عج كنغاشوا لر

 ثعاب امدقم هنهرو دم "یلاوح هعک دعا ات هدتعر تحت هروفسم قار

 ندااطههوحو O رم را وقت رکسع سن نالوا ااعر ندر

 هج > و «هناهاش نوفل دعءنو امه طخ نالوا رداص هداب یرلملوا هناقو

 هعطق رب ر د هدرو نع ران هملاراشم یو ام دا راو دم صوص>

 یدتلوا فمشو هرص ول هلا فن رش صا

 ) ناراک نانسفم ضعع) مادعاب ناب رح اصو نامرف رودص (

 لاحرا نز ) نکنا ندنسهلوقم لذارا نسحیناعا یساضق دارغراره
 ىلع سدو تنو ا ء١ تالاعحهو سذ ضد لفاغ ندن رش رما (عمزاوع

 لصاال نم ىلع ءافولامرح ) هدکدلبا لدصحم ىنغلن اعاروب زم ءاضق هلبس |

 هل ارادتبا هرامظاو ارجا ییئابخ تدن نالو ازوک م هدننملج هع جم ( ر) 1

 هنم رله رق مور :اتضفو بلجو عج هتناب ییایشاو لدارا لاا وتو

 لاها هللا روجو اظ عاوا كل رهردتا داعقا هس صاعتا هل ما یا وص

 هنفرط ره كتتلابا ةر هعشل ندنکندلبا بلس یتحارو نما كنارقفو

 كر هردخارشن فیجاراو بی ذاک !هنوکر رب رولوا لالتخا بجوم نوکره
 سلوا ك و مع ردمر ھو هر اش خا هد أتمع ناهدا لالخاو دال داوا

 راثک او ور : هنوک ندنوک + یسابخو داش قرەىلوارەثأتر ؟راک هدهسا

 ندرزاضف فارطا لدغ ند: سردعلو ردع تموق رعو یعیدل وا هدعا

 رر صو مالعاند ادورو هس رات رض ح ا : یدشر دع یسلاو هرس

 كناهعضو ار ۳۳ 9 4و ا س 4 | ابا هل اراشم ییددنلف 0 هب هلعرد

 نمای تكهللاد ابع توملوا as اعطق هترالوا هدب دعو مواظم

 املا راشم یاب ندقلوا یبهاشداب نرصح تولطم صخا یشداساو

 ذخالاحیا ىع هلا یرا نوع كموقرم هرزوا یراعشاو رب رع یاضتةم

sa 1یرا او بوشآ ا  LE: Ekنم هدناب ی ۱  
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 هنتسمو هجلاراش» یلاو هجوم هناهاشنورعلدعم نواه طخ نالوا |

 هرزوا كم لا ترداسم هنل* كموق و تعباتم هتسهداراو را بوراو

 هسیاردنا رارف هلس رقترپ مور رک او هتنامعا كل زاضقمقاو هدنتلاباهرتسلس

 یصوصخ یفلوا ماتهاهتسفلوا مادعاو ذخا ءدلح یکی دریک لاو یتی دراو

 هدرخالا عسر رخاوا هيلع محاواهقشپ هقسشپ هراندبا اضتقا راس نوما

 یدنلف ارساو رادصا

 دعس یجافلقو نسح درک و ادن هش یساح ندرک قون )

 ) لرلخ ح رخ لیکو و
 ۱ 1. E 1 2 ۰ ۱ هم

 هدراناوب هدرازع ما یلودصو یرازا یاص ععاو هدنراوجو هنا وط

 1 ها ی رعت ا وک لایدا ران ها هفت وو ناجا وتوقتو ر 9
 1 قفع 3ا هجو ر یییدلوا ہدر ۵ د هو یالحصساو لیصح ینلمشاب یح وط

 1 هل ا ی ههیوز امدقم انا دد ینا یادت یا هل نشآ
 ید رلتا مرګ اسآ نامدود رارما یهسک جاقرب ندنسهنوع هصوصخ و

 هن رومظ را رحهدورب هد هنتوا كرهردشار رلفادنوف 9 هڪل و تصرف

 ۱ لتن هدقدنلوا قاطنتسا بو رب و هلا ییاقب یسیرب نکیآ هدقلوا مدق شیپ
 ۱ شالوا الجاو نن هنغاط روفکت مدقا ندنو دعس یاح هلکع | ارجام

 ۱ هل تم یرارمما یمللاداسع هلا رادتا هنعلم هنوکو هدد_ساآ

 ۱ یردوجو لازا هجا ( لاقیلا ناک د ت؛رخر ون لاو ةراقلا طصا|ذا )

 ۱ رح ادم ندنسه وعو همش نوج*ادعا اون كموق رم هلکملک مزال

 ۱ یخافلقو نسح دروک ی رمن كل :ءاج یلازوتوا نانلوا نن هند هعلق

 هدهعوق رم هعلق ید تالبلخ ج رخ لکو ندنرادعاهَت یحشوطو دبعس

 یدنلف ارساو رادصا او صاوا هدمود رم خرات ھر هعشد نوچ رامادعا

 ۱ هندا ( درک ن اوتن جالعنتشکب زج #دنزوسو زا قلخ کار یشن (تب)
 0 ۱ یرادتا E اصر یال کک دری هداز اشاب نسح قیاس ی



3 ) ۲۸۶ ( 

 ا شفلوا ققح یراشجا هب یدعآ هتیعر ءارقف قانتالاب هلهورک امقشاو
 تولسارب كموقرم هججو ههناهاش نوبامه طخ نالوا رودص ر رتباممو

 اباطخ هاش اب یطص» ی سلاو هندا هدناب یسازج بلترت هللا هناع

 هج واتح موق رح هد هسلا شلوا رداص ناب رح اضف نامرف مدقا ندنو

 دشت هنبایسا رفت كنارشح نانلو هددنشاب هد رما لوا هل یتیدلوا

 سرقت یلهسا هجو هلا هعلاطم یسارجا تر وص كن هعطاق "هدارا هدب

 هدنشاب كموف رم هدانناو و نسمح لاهماو قیوعت ردق هتفوو قرمنلوا
 هرز وا قفلوا ارجاو ذافنا ما اضق نامرف بولغاط تعج نالوا

 هدهاشم ینتازاحم كنهض مان ناکرح ینیدلوا رسا موق رع نکا

 یسیلاو بلح بوقلاق ندفراعلوا بی رقترب هلا نقيتو كرد ینکیبهدیا
 چ رد هدنارب رګ ندا دراوت ندنفرطیسلاو هدا ید شراو ها
 طاق هدارا یدوحو "هلازا كموق رم قحا بواوا شل راعشاو

 نامه لر هصرب و هتشر رس اهعطق هموق رح هلعلوا E هن اک ولم

 هنسارحا كنهناهاش هدارا و و یسلاو بلح هرز وا ققا هنمادععا

 هدلوالایداج لیاوا اا راشم یسلاو هلندا هدناب كما تنواعم

 ا كنابشاب نام قوتم قیاس یسلاو ماش یدنلقزومأم
 یقیطصم یبناک ناوبد ینیدقارب هدننکلل لس ماشواشاب ےھاربا ندناریم ربم
 هدناو بلج هبهکع هل رادوقنواشاو لاوما قلعتم هن رو دنک یدنفا
 هدعل و ارساو مد هنداعسرد یرفد كس راکلمام قرهلوا فقوت

 قم ارجا یساسضعتمو بجوم هسلاردنا ح ونس هلع هدارا هلو

 شفلوا دنک اتو هبیثت هاشاب نامل یسلاو ادص هد قم یصوصخ

 كهلاراشم نوجا ج ورت یی راتدسفمو تفص»ودنک امدقم ناموق رمو -

 اهخاو مکه نب نکمارشلفا ع وع“ اضعب یلهتسخ راد هنهذ لالتخا

 هن راقدلوا شل یس هن راتسا كر هع ارا جا هب هلک تلود فرط هلا

 ادمص هعذد و یسهدام ی زهلازاو مادعا هرکصندکد لروک یراهمساح یتیم

 ( یسلاو )



( ۸۵ ) 

 ندلتت كناموقرم هد شنا شفلق هبنتو رب رم هنفرط هبلاراشم ینسلاو

 ماحرماو سام اهبلاراشم یی رام و ادن هغلقو ن ادن وم هب هعلقرب هل راوفع

 یاهوتع نارچا لصح هزودنک ی تااءا ماتش رانا ینا نواوا شا
 شع اتئایخباکترا هللا افخاو مک ین کلهتسخ اعالافلاس كهملاراشم

 0 ذ ربع تشد مزاع هک رابجاح ( هعطق ) نيم : مسیح هنر نکندنرافدلوا

 0 ۱ هدانا لواو شلک بودیک هجنلو (زجاحرمم مزب هرجا یداووب نون

۱ 

 ندهروکذم تلع هبلاراشم نیرسعلوا لصا و زونه یربخ یلیدبو لزع |"

 مناع لع مولعم هذهةلاخا یکودبا شلوا توف هدهلحرح مان یەم ا هیده

 یاضر رب اعم هوجولالکنم صوصحو و یهاشداب ترصح یارآ

 ۱ یراکلمام هفاک كران و یشات ندقلوا یهاشهش باج اضاف یه

 / "هداقالايطق هدارا یراغنلوا مادصعا قرهنلوا طیض ندب ربم بناج

 ۱ ۱ یسهلج رهبسا كلام هب هنره راموف رم هلفلوا ندنساضعم هناک ولم

 ۱ تخورف هدفرط لوا هل ام رکد هسسخ یاشاو ربرحو طبصهب یربم
 ح لابساو عن هند اعسرد نافل رفد هلا هلصاحو هدوحوم دون قرهنلوا

 ۱ هرز وا كلبا لایعسا هکمردنوک ید ین راعوطقمرس بودا لتقو

 ۱ اجر اخخ هادا ناو یسلاو ادیص هدیلوالا یوا مش طساوا
 یدنلقهاک رظن عضو بولک یراعوطقهرمم هدیرهاملئاو او یدنلوالاسرا

 ۱ ۱ ؛ ( لاع بارد قراسروهظ )
 1 یل اع باب امدقم هام چ وا اب رقت ندنلزع كناشاب دہر وخ قباس ردص

 + لقعم نالوا ه دن دن a هک یدل کھ هدنس هطوا هنس نخ

 e نالوا شغلوا شح ندهناهاش قرط نولوا ع وطوم هدننورد

 بواوا بئاع ا و راکزو ف ید ددع چاق رب هلا را

 ۱ ردنالوخد اعاد هروکذم ٌهطوا لغو ولد,اک هلاح ىلع هنب ہےیکچ نکل

 1 ل ) قرهلوا | نظءوسهرناغا یراقاع هنس زخ یکیارب هلدساعا رتخانالوا

 ۱ ۱ یلهجت کو یساوغاو ارتفا كناغادجر اد ه رخ سا تم( هفسباقعلا

1 ۱ 
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 ا ال هل اس یساوعا كعلار E ی د هدن کج ١ هرکس ند هقشر را

 : یابشا بولوا بارخو حو رج قحریعب راموفرم قرەلو ا باذعو کشا
 لالو ات ( تب ) یدشمافلوا هقارتسا راوربخ هتسیا ندهروب نم

 هسان هنسلا هملاراشم هلدسوب ( مولم تناوارذع هل لعل # ایحاص كمولب

 ضرعو لامردص بحاص ناسلوا رداق هطظفحیسهصاخ ه زخ بوشود
 لاوقا نوک انوک هدنقح ود رولسهلوا ردتتم هج هب هظفاح یداع

 یدیسشلوا ثعاب هنطوتس ید ندهناهاش رثن صوصخو و ثداح
 هدنسهطوا هن رخ هاکان هضک رب هدلوالایداج لئاوا وبشا اشللاو یلادعب
 بقعرد اغارع یرادهن زخ شا فر مطعار دص هلسح ی دژ نخر

 ندنرلاغا نو ردنا یلاع باب هدنا هدقدراو ههطوا رول زع بوقلاق ندنغات |ا
 ی راقدلوا قنفر شب چ وارانا هلرب قاطنتساو ذخا بولو هسک یا |

 تقرسرانا ید یهروکدم یاشا هدننامز قیاس ردص امدقمو راعشا

 ید كن راقفر هلب راجا ر ابحا ید ی ر راکدل٫ا تخورف هد رال ضعب و

 راد هنبزخو رابدنلوا نسو سحراموق رم نوجا یس و شا
 ندنعیدلوا لسو هكا لیم" ا لرطعا ر دے کا هسلایموم

  لیجتتو نافتا هلیناسحا قلیشاب ىج ومق ند هناکو لم فلتوم تبانع فرط
 ىلع یدتمم نقل هتاط كنرف یادو کر كن هموق رم هقرسو یدنلوا

 بوزو یهرو نم تارهوجم قرهللوا قسضت هدسح بولوا هتسک مات

 هربمزا قحو رب رقنو قارعا ییعدل وا س رک ا ا هل ګررب هچراب هچ راب

 ندنسهساط ییمرا نکن هدناک د هدنشا ه شوک دنجا وئراح بوراو |

 لاقثم قلا هلا ام شو رغزوبترد ید هبیمد یبرهاوج ممالامولدعم |
 قراس هلکع | رکذتو ناب ینددلوا شعاصراشاط ریغصو رک یرادقم

 كنينمرا یج رهاوج کهدریم زا بولوا هدهجنکشا هدنادنز نالا موقرم
 یلاع ما هطارشابم هن راضحاو بلح هتداعسرد قاطتسالالجال ید ||

 كرانلوا هلماا یدنمماسنامز ف (دارطتسا ) یدنلوارامستو لاسرا

 ( هدنرب ره )
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 مولا كنهجنرفا كلا كا صوصخاب بولوا هدساف تدرب هدنرب ره

 ندنعیدلوا مولعمان هدب م السا لها زونه یو رمو تعبطویموسرو نيرا

 ارزوو رابکو هب هب رکسع فئاوط اصوصخ زا اج ریغ داعتا هزوقموا

 ارز ردزناح هتفاجو تهالب ٌهجرد هله هسا یلاخداو بب رقت هننرهرباد
 هسسد هنوکر ازه ترصب و هب رګ ناجا ندندنکمورکم بابراهلوقموپ
 شروش هج هل دس رانا هدنادحرسو دالب و ث ورو هدهاشم تثامخو

 هدنشارپ ضح هدخش رات كم یرب رح هدلحمو هکر دشع !تقبس رللالتخاو

 ینحهملوا هدر ک هر هریش کت ادلحت یرک دت الصفم رظنع طو ندنفح هوا

 یتا دلو ا مارح اصرش نیدنیقلت ریخت هعالسا بلاط د ردررعم ید

 غ تفخ ناو هضماق اربخ هتبقاع ق تبر ناف رییدتلا رحالاذخ ) یک

 ردمالسالهاتمذ هضد رف ید تداعر هن مما ی رش ثتدح ( كسماف

 ( كن وشاب نو همارد رظان دیده )

 ی راهلوفم افشا مدقا ندنو ا دوش یرظان همارد ندرا.شاب ینو

 هلت مو صخ را مظا هنسیجاب روج هتشوارپو قمصاب یب هسا بویلپ وط هنشا
 رکسع ہرا هو مع نوجا طلت هن رز وا یی ردار و رد نالوا هدهلاود

 یب رافرط هتشوارپ و هلاوق رظن مطق ندنغیدلوا كلام هنوراقلامو كمرب و

 ندنعباوت اشا لء ی لد هبن اهدقمو یییدلو | هدنسهمعاد قلا هنط.صیچ د

 هدنناب كاملا یعوم بولک مزال ىد أ7 كي لبعام “ا وشاب ندا رارف نکیآ
 یلاع را هعفد یکا نويسن وا الجاو ىف ندنفهدنلا ربخ ۳

 تدسفم نانعمهیوق میدعت هلا راکنا یتیدلواهدننا نکشلوار داص

 ندشاب یک قرهلوا كن رش هملایمومهشوشدو سروشعاشا بود اذا ا

 كراب رارف راس كرکو یساوغا كموق رم لرک هلت قمراقیچ لالتخاو

 ىح بوشوا یلاخ ندش وشنو هاتف عاسا هدرزاضف یارطا ی هنا رحم

 هناکرح اضر یالخ كرهروشود هنمرارب رب ینب راقاط هتشوارب هللا هلاوق

 هرزوا راساجا هتالاح بحوم یشاسا نالسنا كدایو دالبو رادتا
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 كده دع” قر هیلوا هینتم هبلا یوم یاب یب وف بوتلوا راسا ینیدلوا
 ندنغیدملوا ندو یاباضقیکو دنا هدکع تکرح هل دوخ یار ودنک
 وریندتقو هجو بول ن ردق كلها الام من ینیدلوا منتم هق ب

 ید ینسهبتر قاشا یو هل . هلهافر و لاوما یکىدلبا عتفو تیک

 ته ص٥ ر انار شک ی کی تراظن همارد هلبسوصخو ندنفیدلواشع ازارخا

 و بواوا رارتغا ر اجو د ند نعد دنلق هلاحا هنس هد مص هو مت ۱

 ناسحا نکا هناک وام ةطع قحا یم هلج كران و قرهبلوا رادربخ

 شعاروصتو دد ندنسههوهوم تفانل و دنک نوع | لج هر هن هاش

 فرع ارا هللا جر)اعادو ناسم ندنسهبص مات راوطا ینددلوا

 هس هرومأم روءاو دبقم هل داو ضرع هجن همزال ( هروط دعت لو هردق |ا

 یاضر هنسارحاو داقنا كن هنا ڪڪ ولم هدارارب رهو یسلوا لوغشم ۱

 هب ودنکه رزوا تاود لوصا یسلوا لوغشمو تقد هل صح یییهاشداب |

 هدهناهاش نارمقا لدع نامز صوص+|یلعبواواناماو تمالس بد وم

 ینب ازج هلمجو ران دا تأرج هتفلات تروصو تکرحرسلو هل و
 هنسک ندنراب رش رهف ٣ هلسفح نوعو مولع هب هج یراقدلو
 "هدافالا ی طق هدارا قابسو موزحم برا ید یتج هم هلبتر وق

 هرز وا ناماو نما هدهناویسخ ناوا راندیا دایشناو عابتا هب هنارادجات

 لاع ودک الصا ن نکن آ مودعم هاسشا هدنرلودلوا هدکعا نامز راما

 رکفت هت یتتو رسو لاحهافر ېدداوا رکا نا اتکا | ماودلایلعو ینتلص+و

 لمأت نههاشداب ٌهحارع تکوشو هدنس تنطلس "هرهاق هو هدنتحو

 یال اه راک رخآ سو دنکت راسج تروص دلا رادتا كرها کہو

 كب وشاب هنس هبض رمان تبن یربغ ندنفیدلوا راکشا یکهدیا تمادنو لب

 كفلک دنع لاحرد هلفلوا یوق لسلد ی د یاسا یرح یک
 ا ٤ش كل دنا ش | ندالفف ییودنکهرکربادتبا هدهسیا شلو مژال
 نامرفو را ید هرکصتدنو یثان ندقلوا ندهنارا رهت قاسغشاو

 ۱ ( هناکولم )
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 یفاطعاو جحا رم ندا تقیسبومغ |شوهشوکر دو هتشاد داب یهناکولء
 رولکهروهظ یراتکرح اخرا یکیکیدلس هن هللا شوءارف یبهنارادچا"

 یناک.1تفچو ناعطاقهویما رتلا صاخ نالوا هدنرزواو يناشا ی ویقهسیا

 یهاشداب ترضح#ةمزاح "هدارا هنصوصخیسلک ندنقحو عفر بقعرد
 هن و دنک بوئشود هل ز وک یس هج كن هرضاح لاوحا هلک | قلعت
 ینو ام یاضر بوک زاو ندزاوطا هل وا دعب ای هسا مزال لاسحءالس
 جراخ راسو هلاوقو يکساو قاط یار نالوا هدنشاب كزەدەزوك

 هقدر یکی وشاب موق رحو كن ا تدناسحم ندقعازوا لا هرالحم یسهط.>

 الصفم ندامظعترادص ماقمو كمردنوک هنسافنم لاحرد بوبمردنلکا

 قایس یواح ین حاوا كم ا تکرحو لع هجخبجوم تات نالبزاب
 یلاع نامرف ههلایموم یئاب ی ودق هدیلوالایداجخ هام طساوا هدروک ذم

 یدنلف راذناو دن دن هل رادصا

 ( یتش تاعوقو راسو امم ضعم اههاب هیجوت )
 ریذعم ندنفصتنم موق رم هام هدننوک ید یمرکب كنبلوالایداج

 هداز یدنفا فن رش ندیهالسالا حس یاب رقا یلوطان اردصالاحهزو اقل وا

 ندنسهرغ یرخالایداج هامو هب یدنفا بدا یطصم دسلا یدمفح

 یسصاق ةرونم ةندم اشاس بولوا یاب لوباتسا هرز وا قلوا ریتعم

 كنارخالایداج و هبیدنفا ادعس د رم یدیشح اشاب یلع هداز ےک

 دج لبلخ یسضاق لوبناتسا اشاس هرزوا قلوا ربتعم ندننوک کوا

 یاو ارات ندتفصتتم یوق زمانو هب یدنفا فیاط شک مرد ۲
 یر ندهملاراشمیاهتنا یب ءاب رقا كلذکییسضاق لوبناتسا الاح هرزوا
 هتحوت یراهاب یل وطالا هب وسلا ىلع هیدنفا ىح رم یدسفح هداز

 قبسا مور ردصو قسا ماما هدنلو الایداس هام طساواو ید لوا

 رارقو تازا راد مابق نز ریبکت یدنفا قداص شی ورد راوطالاروک ذم

 رابدلبا راسهتجا ساهل یتوالت ( یلثءهتوم هتانسحلوا ) هدنفح بولوا
|۱۱ ona TS REYE IAIRITIIIERERA AFET IS NETRA Kume. 
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 یعوطق» سم هلو ا ریشم ریش داز هش رگ TEN یناتعا 4

 ا هدانناو ن کی یزلکدلبا اندر ا ها ةدمدو] ا

 O OR فداصت یزادراو ندنفرطاشا یدشر یسلاو

 یف هدر هدنصق حرش نالوا ینهزک فیت بولوا توف كب دج هداز كم

 عشامو) یدردتبا نونف لها نیعا یافخاو نوفده هجر ارب هصولا بسح

 لوقباتکب سکر ھ# ےھدنلوقلا فاتح راھ بارا ) هبعار ( انظالا ےھراکآ

 طخ ره هک رس + قلطم ناتشا طخ ناو هک هب نا # مر هدرک دوخ

 هسا ضتقم ( ءانف *ان لک ر خا ) یاو ام "هربادوبقبوط ( اق وج۵ موشن

 شلوا انب یدننام هربادرب نامه لصالاف نکل بولوا عیاستح مریم
 هناک ولم "هدارا هثعس وتو دندح یم هنفدلوا ناو هنونامشلقن امام هلغلوا

 ها ناجم ضف اشاسو معو میسر یلاع یارسرب هلح لوا هل قلعت

 قراصم ندا اضتقا بونلوا بصناخ نیما یدنوا مراص ےھارا ییفا

 یدنلوا ممظنت ی رال

 ("ناشدا هعفادع نامرف رودصو ناو دودح ناسارا ضعب "یطخ )

 تنضکو ان شه :ازواسح هنلخا دیاانا ناو .مدفا ندنو را ضو ندزولن ارا

 از زبم ىلع د ردق و نعربخ هدقدنلوا لاژس ندنزرومآم یلود ناربا

 راتدابا تناسخ هلا قالدنقراص هندناح ناو یناخ یوخو هنفرط دادفب

 ناواهپ یرکسعرمس یبناج قرش ینیدلوا شارب و یباوج زاکد یضار
 هدنروصوب بوئلو ار اعشاو رب رحهرارقتک و شراب رد ندنف رطاشاب میهاربادیس

 هلو هیک هعوقو تقیس یتیدودج نارا هلنبسح یراق لوا ودنا یاب رات وب
 ییطوصخ یس وا ماقا و مادقا هنن راعف دو درظ كرا یب روتس هملعتاود

 هدراو هتداعسرد هعف دو یدمشقلوا هبشتوهنصوت هنظذ ام ناوو ههلا راشم

 دادب و تکرح سل اب امدقم ازرمم نلع دج هللایموم هدئارب ر نالوا |

 ایام هدنفا دادن هواوی را ا ترافو جازا س
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 ساس نوجا كمردنوک هنرزوا یترمشعردناود نددارک او راسشع

 قع ندنفرط هلاراشم یتنندلوا هدکعا هنت هلک رکسع ید ازریم
 هناشاب دنعنس دج یسیلاو دادب ال اح هدننعف هدام هانکتسا هدقدلوا
 دودجو رب رح صضوصخ هیاز رم یلع دڅو از رم سارع امملایعومو
 هن راطاس مدد هل ندنعردلوا اضر هنسلرب و لګ شراقرب ندهماقاخ

 ربشن رادغاک هیلاراشم هنسلاها یلاوح لوا نیم ی رالنا رمش ی ترف قاس

 كنهموق ر لاها هانا راب او نالکح ی ہ۰ هنغددلوا شع ا ریمسلو

 حرد یتدنلوا مدت یرضعح هعطقرب ربا یا نالوا شع | دراوت

 ندنارب رخت ندا دور و ندنفرط هلاراشم کچرا قرهنلف ناراتشاو

 نارباو هدکع | طلست هبهیناقاخ دودح رانو هلغلوا نوب امه مولع» تشک

 ارظن هتراقدلوا هدکشناناس و هدافا ینخادلفایز اضركن زروهآم لود

 عفدنم یراطلست ندیلوخوا هیشدلتوط كشوک هلتتروص انا زهدامو
 كلاغ راضفو هب ولا نالوا هدنراوج و یترمشع ردناودو رهاظ ین هبلوا

 نالوا مهاو بولوا ندسفاوم ر ونلوا قالطا هنس تنطاس سوز

 نیفلوا ند هل اح ضنارف یسارحا كن هناعا ةمزال هدننعص یینم كطلست

 كي ید ههورضراو راوجو برق هل صوم یناوجو هروک ذم ثرشعو
 ناتشاوا رکذ ندلجا یتیدلوا راکشاو مولعم ینیدلوا ولهفاسم قوج
 هی راطلست هس ندنلاوخوا ك راولناربا ككرد | تناعا كنج رھ هنربشع

 هاشاب ناولهم و یسلاو لصوم ام2#لاراشم هرزوا لا تفدو مادقا

 تعب یلاع ما هقشب هقسفب هدرخالایداسج رخاوا یواح ییرات رومأم

 یادشلف ارشاو

 ( یرخا "ه وزج تاعوقوو اغا لزع |
 هد ەتو اق ماکحایارجا هدناطا اض قصه هقباس تاتساضءب ورن دل كارب

 تیت ب رس لوصح هک دنک هدناتدربذ هلدسو و ادب روضقو اسم
 نالوا ربثخا ندتساس رعا تعفتم اصوصخ بولوا اغور رورعو هنالهاح



( ۲۹۲ ) 

 ندلجا ی زاقدلوا عنام هن راعو تبن یناطباضو ماکح المج “مز
 یاس هدیلاوطوا رکاو لاقثتسا عمطلاب هدراهسلوا یآراببصم ردقنره
 لاحرد هسیا رردنا لافتشا هبهنتف شدا لاعتثا ید ضارغا ناسا

 یک لاحر و راک لارغناو بالقناو ذوفن مسکو راکرد لالتخا عاونا

 دارزلا تحت یرا ( تب )ردراکشاو مولعم هب رتلاب یکیدلک هعوقو تال اح

 ید هداسنا و اذه یلصعف + مارض هل نوک نا كشو و # را ضسو
 هدنراکو ا زاومق و هدنراشاب ه شوک ضعب بولوا اد ادا هقرط هقشب وب

 روا شلعارب ند هک هدنررزوا یراشاط رازمو یراجا هری ضعب و

 باص ندنزاغوب راساک ید هدررب صعب و قفل وب زب زع نان هنادرشب
 ۶ لاشهمه یخو رف هکن رب زو رها (.ع ) هلکلروکر اتراشازارب یکی فلوا
 رخاوا اغا نايا یبافا یرچ ی هدننعض فیحارا نیکست هاشم

 اه رفو نومآم هتفاو هتغاط نوفکتابونلوالرع هررخ اید اچ
 مقاو هدنسلاوحو نامرکقا یدلوا روو جرف هللا قبرطیاهتنم لوصو
 هلو اتسا هلبد الواو لابع هدرخوم رفس یادتا بولوا ندنسلاها راضق

 ندرلندىا قطو هدرمشنکسا هلا رو رم هندناح ینوطان | ید ندنا بولک
 هل دالواو لأبع هن یسلاها نامرکقا یرادقم هناغ یللاقرق نالقروصق

 تصخر هن راتدوع ندنرلکدلنا دا رح نطو هدناو لقن هنفرط یعاط اب

 اشا نسح یلدا ندا رودص اه نامرف هدنمح یدلروس نازرا هنس

 غوا ىلع كج وک تکر ح ندلح مات سلسم هدرانوکو ا كب دم هداز

 ضا ككردنا قاشنا هلساسعشا ولغاطو ولقاحواو ولباجو ك هدد

 یفنص ج وا ناسناوا رکدو ینددلوا شا نصح هدنرافرط ضام راقو
 هععک هلذخ كس شب نرد اضتةالایدل هل مسح قافتا هللا تارشح

 نیدلالالج یسلاو شعرمو بلح یتالصفت کودا ظوم# یتجلوا ||

 بواوا نواسمه مولعم ندنارب رح نالوا هدراو هبهملعرد ندنفرطاشاب |[
 ءان هتکیدلبا نرقت ققو قکرح كجا تاده حاج هذهلاخا

 ( نابقش )
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 هد یلاصحسا كنسهراچ یز ها مفد مدقا نا ر كناموق ره نامش |

 باح تشک و شاردن وک لاح یا ددشمو دکم هناشاب قطصمیسلا و هن دا

 ندناریم ربه یطفاح نالییو شلردلس هلبفارطا جد ممیلاراشم یسیلاو
akeكن هر و کدم هاو ٹک هرز وا ارو سا كنسلاو بلح اشاب  

 جاجحرانقش موقرم هد هنا شم رومأم هرزوا كالا ترغو مادقا ةنعفد

 تبنما هانا زازوا نزا ا هللاذ اعم ندنرافدنل و هدنتسار هر كنیم سم

 هدنطساوا بجر كحاعح “هداف لاعتەنم و رهاظ یٌیحهسهلوا قد رط

 بابا الاسو اتما كنهرو "هلداو یوم هن راکجەدىا تو نددرطو

 قبرط هل هلوا رهانو یہدب کوبا ند هبلع تلود مزال یراباهذو

 ندلو هعش هسعو رکاو نداروا جاج ۵ سلا نو تدنما هدەداج

 كرك ها رانات هتفچ لاج سالا حانج ىلع یلاح عقاو نوچ زا لا تع زع

 لوا ند نمراو ه هبنوق نسا نو امه هرص هدهار یاننا كر و هب هلعرد

 هد هجر هام لئاوا نوجا یسلباتفوو ماعا لاک هب هدافا هنفرط هناا یوم

 یدنلق لاسرا فرش رءا هبلح لاو

 ( سنوت رد لالتخارومظربخ )
 ناولهب میهارباو یاب یلدو ناب وچ ندنسهفاط یرکسع هدنفاجوا سنوت
 ارحا ی راهدسافیاملخ نالوای ر رمل ام زدسفم رفن نرد مان یلهکتو

 یدابضو هنتف هرباتو لافغاو كن رحم یتسهفلایط یرکیع هلسهعاد
 بود ا لافتشا هلاتقو هب را هلا اشاب دوج یسک رلکب سنوت هلرب لاعشا
 هدک دلبا رادتا هنن را هعد ادم قاقتالا e لها ی د هلا یو«

 هدنسهناسرت سوت هلرب راصبتساو كرد یراک ماحا هموقرم یاسقشا

 رارف قر هلوا راوس هن راک, سوت كلکب هعطد شد نالو انهم

 هرو نم نیاسفس نکل بودا راسعشا ین رلکحهدیا هلواسس هغلدى دناب او

 كرده رزوا لاحو ندلجا یراکدمرب و اضر هصوصخو یرانادوف
 یس ها هوارب هدنهاکش یسهعلف نراوانا ناکح هدنسهرب زج هروم

ESRC RCE DRS ADET FNLو  
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 هنر اناب رھا ینا دوق دج ا هنورطاب ندنراجاو زادنا رکنل بو ریک هتناصل

 هراذکو تشک ه دزکدقا قرهلواتعجر یاشکنابداب یزودنک لرب حارخا

 هر هلک نا نوتم ی د یسهعطقر كنهروکذم نانو یب راک دلا زاغآ

 طیض بقع رد ییهروکدم ُنیفس یلیکو سنوت ےقم هدنوتم هلکع | دورو

 هدنک رب لردبک هفرط رب یرفن رب ره كرکسع نالوا هدنجما بودنا

 هعطق ج وا رکذلافلاس ندنک و رک ندن راواناو ینغددلوا ناشد رب و

 قرهلوا هدنرکف قلب دنقراص هت افس الاعرو یر اج لود هدزکدقا رلهنشنپ

 هب و رطاد م وق ینکودنا شیب ید ید غاک هطر 9 ساب هس زاد

 یتیدلوا شعا هدافا بولک هب هجا وارط مالسعا اب ندنوته نادوق دجا

 هدنارب رح ندادراوت هب هبلعر د ندنفرط اشا دا رک اش یسلاو هرومالاح

 كنسان هج وارطنیبم ینحورشم رب رقت كموق رحو شلوا رامشاو جرد

 تار رحم ید مالعا ناسیلارام نالی رب و ند فرط نوقم هلممالعا

 هب یرادجات ترضخ یابلع ٌهشع تشک هلفلوا شغل مدقت اعم هل لار اشم
 ندراندارارف ندنومورم یامقشا زالواتنامخ هوس ندنو ضرعلایدل

 بتر یمازخ ناما الب هسرک هلا رفن رب هدلحم ینو ره هدهرقو لیحاس

 هننرزوا ولتکملم هسا زار ولک هلحاسیننقره را هنفس نانلوا رکدو قفلوا

 دقعو سویحم یتارفنو ذخا اشانانلو هدننوردو طب یزهنیفس بوراو
 رودصزب رفرش دنن ومص قنلق لو لاسرا هنو امه یاشود قرهلوا

 هتنکر حو لعررح هجورب هججو هناهاش نور اعم نواه طخ نالوا
 ولتبسانمرب اسوهدن رال حاس یلوطاناو لبا مو ر كزکدقا هدنماب قملوا تردایم
 هقشد هي جر ملا بجر طساوا اناطخ هب هبلع تاو د ن رومأم نالوا هد رالحم

 یدنلق ریمستو لاسرا اعد رسو رب رحو رادصا هملع مماوا هقشب

 ( ناشیا للق مدهو ناتسو فسو رارف )
 نلقحداقوت نک اس هدنساضق یرب ناطلس عقاو هدنلخاد یغاجتس نمرچ
 ةد رو دهع زا هثدنک مان ناتسمو فسو یراشادنرف دوم لوتقم یک

 ( تا )
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 اس رلهلق ساط هده رق مان قحداقوت عبا هرول نم ءاضفو اد تالاو تا

 هل دس اف رکف یلیصحت قلن اعا هل رقت و و نوکرو لس هرج تع هر ا
 ۴ شا رادتاو راجا کشا نوک نوک ہال 2 ءاقلا هباسضق نورد

 اج“ نمرچ ندنفرط یماضق یرب ناطلس نالوا رک د یراقدلوا

 ناموترمو شم وا اهن |رضحو ضرعابهاشاب یلع یلصرق ری زو یقرمصت+
 مزال داهتجاو یعس هداسف عفد بویلوازاح یتروص ضاع هدنراقح
 رب دلروس ندنناح هبلاراشم هل محو یماضتفایعرد یا ندعلوا ا

 هبصوت نالوا عقاو قرهناوا ربمستو نیبعت را رشا مربمو مدقمو رب رح
 هللا یوم نابعاو رشابمنانلوا لاسرا هنفرط اضق نامعا هرزوا یهمدنو

 مکح یٹاموق رم ناسیغاب ہد معا لوا اقفت یهورک ضرع لها هلا
 راکهد هسا راذلنا تردا. هدب و مصن ةمزالیارحا هللوعد هن رش عرش

 هنیراقیضت هلیببس یرارادتا هتونشخ راعظا كرا-موق رم بویاوا ریثت
 رارق هداف ناودت توخوا روا بات نامو مع هدفدنلف تا

 یراهلقو زراود شاط یراک دلبا ثادحا یرتنامرف میسر ریاسغمو شما
 ءاضف رامود رع دعد مف هل اس . یتددلوا تر کس یا مده عرش تفرعم

 هسا زرد| ارتجا هلوخدو تدوع رکاو قمالردصاب قابا هن دودح روکذم
 ندر و نم ءاضو هسلارولوا هسک ردا تنواعم هداضف لاها هدانا لوا

 قوزا هنارکرزن ياها هرزوا كلر و هک اولد رم تئاخ
 هتسع تسف .ةکن ونلوا اما هنداعسرد ندنفرط هلاراشم ییددنلوا مظن

 یتشلوا مطق هنارکر زن هرزوا ر رګ هجو ضرعلایدل 4 هناک وام یاماع

 زب رقرش هدنابلوا هل قلعت نواه "هدارا هصوصلتوا قر هل رو نسخ

 هام طساواهتکر حو لع هه اضتتم هناهاش فر رش طخ نالوا روذص

 ناسیعاو ىلا یرب ناطلسو هملاراشم هل ر ودص یلاع نامرف هدبجر

 راءدنلق ر وم أم یناطباصو
 ( كن تزع ندرکد عاقتم )

 قطمریم هدازاشاب ناشع یی امور ردص اق اس نالوا مته انتم ەد هری الاح
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 ۳ [ا هو تعا ظابط ندتهرغ ناضمر یسهتسر زوتوا زوک ا یدنفا نزع

 یراصذز و عباضق هرت هرزوا كما تماقا ادعاقم هدهربت

 یسلوا جارخاو درطنداس۶ قرط هلبحوت ه ودنک یا هبرا هجورپ
 رو زه یاضف نامرف نانلوا رادصا هج:>ومو رودصنوابه طخ هدناب
 ااو نا کلا طبت الو (تش ( 2 احر اصف تاله یدئاف اا

 ( باسل رهدلا مهوسکیام ردق یلع
 ( دلج تاارد:لالتخا لاوحا )

 هلدلاحهضب رف ودنک كیدجا هدازاشاب ےاس لوتقم یسیلاو ردلچ قبسا

 یتسلاها یساضفالع هراحا نالوا هدنلخاد هروب ۳ بود وا دم

 ۳۳و ک وقر ه لو شهردتا داهباو در ُط يشم هللا داسفا

 ثلشت هناسعطو یب تایسا هلساشنا هل5هدنراوج یراق نالوا قرن

 هجوم هناکولم نواه طخ نالوا رودص زب تیام ءاهتفیدلوا شالا

 . ال احو هقثب ابابطخ هنسلاو مو رضرا اشاس نوچ ادعا كموقرم رم

 AS هم ندا اضتفا هنفرط اشاب مهاربا ناول یسالاو م و رضرا

 یسهلاغ عهد كموقرم ريم قاغتالاب 1 هملاراشهو تردایم هبارجا
 یظفاحمشافو یسلاو نوزب رط الاح هدناب كلا تقدو دقت هنصوصخ

 لاسرا هملعرءاوا مدقا ندنوب هقشب اناطخ هباشاب ناي" هداز راد هنب زخ

 هدنارب رم نالوا هدراو ندشناح اشاب ناول هعذدو یدشعوا

 هلا هک رکاسعو ناکدرکر سو هن وق تاکرادت هنر زوا كهوق رم

 شعا نیءلو بصن عومشاب یناربت دوج ندنرا شابک ولب ودنک هللا راشم

 طب ینسهعب را بناوج كنهراحا بویر وب ندفرطره زرومأم هل لوا
 یللازو كناملع راجا هدنرلک دلبا فرصت هض. هدروآ ییالفس "هراحاو

 عوہشاب یبه و رک ضرع لهاو نارادلعو تاوغاو اصو ال ردق

 دجا موق رح نوروتوک هتنورد ابلع هراحا ككرهشود هنکوا كملایموم

 ۱ نکا راشم لا دمعت هرز وا كم لست بوتوطو قلو هدنجا نامروا یکی
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 هتس هعدخو لمح هنسک مان دشقجا یزغآ ندنناوغا ولقاحوا كنول هحس>|

 قجدلوا ینلاسهو نارفا ناهذا ناخ ثعاب هلسهععاد قلو لو
 هلاراشمو یدلبا فمجارا رشت كلردا فلات هبذاک ثداوح وارد وارد

 زهباط هدهضتقم نکاما ضعب بولوا ماقمعاق هدهنحس>ا ندنفرظ |
 ندنارم نم نالوا لوذشم لسه وقت عالقو یریهطت رادو یساشتا |
 هد ها راهفته هدرهاسظ تاوغا موقع هللا شا شع یک كلارا |

 هعلنامروا هگدقم هللا كر د عج همس هلو ا راوآ با هرکانسغ تاوصكدجا ۱

 ندراموق رم د لوا ندنکیدنا را بظا لاحد هک یزغاو رازف |

 هلایموم ناریمریم هلی رقنرب كر دبا عج هنشاب ییابقشاو لذارا هللا دادعسا
 عضو هغانوق هقسذب ید ینمرحو لاخدا هست هدکر کو تفرکو ذخا

 ین راقاجتس كنو قاواو ناو مامو نودرا مقاو هدنتلاباردلچ هلکمردتا

 بغوت هقافتا هلسودننکو ل الخا هل ریمست رامداو رب رحم رادغاک ید

 واد رم هدا ناسصعرب یسلاهاراقاجصس نانلوا رکذوشعا قیوشتو

 یالتخاو رکاسع ی هدنرزوا هراجا ندلجا یراقدلوا شمر و باوج

 رکسع كره د راردنا ماقتا دخا ندزب هلن دوع هر ها هسلا رار ولار بخ |

 رکسع بواب راسرتمتاق تردج وا هرالحمناتکنسو كنرق هنر زو ا یرالو
 یرا سرم كردبا لاتقو هبراح مع قہقغ اا یدل ییفکی دهر وب نم ||

 ندنسولداجتس نالیوکو ندهباوتو یرلکدتیا داشکیرالو و مله |
 لوا بودبا نصح «دهبرق مان ناوک رکاسع قردلوا فلت مدآ فاو ||
 نان وکو تارشحو لدارا نالوا هدنشاب و قجا یزغا موقع هداننا |

 هدانز ارم رم د نوا بولک هس رارز وا هدهرو نم هن رق سولفات ۱

 دانع تاب زا هفاخا هلذح ندنن الص یتددلوعوفو هب راو هرصاح

 رکسع رشن زو سا ترد ید ندمو رضرا هد داسفو هو عفدو

 یرلکودا هرزوا هر راح ةد هرصا مولا هروکذ م رکاسعف کدردنوک |

 نوا مولعم تیفیک هلعلوا شن راعشاو جرد هدهر و 2 تار, رح ۲ 5
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 یاول عفر رد هعدد ِ هد هخحا نو هدانا ردلج تولوا

 هدف رطلوا روکذد لح بولوا شاک هعوقو ازسان تکرح هلا ناصع

 تایل ضع ی رامدعم ییا دلوا هم السا تادحرس تا

 هللا راکفا فرص ندن ا افتکا هلا تادبعو و

 هللا نابصع ران و هدهسدا شم اک ر( ےک تچب صور تففش تاب ہدنراقح

 هعدد و تولوا هشتم هلا هقناس نا ندنرافدلوا شعا 71 0

 كملار اشمو هنا القخا كن هناهاشكالاغ هللا ر ادا هب هنا غاب تاک رح رارکت

 شلوا یهاشداب بوضغمو باکترا ییازسان لعف یب ساح ینماقمعاق

 بارتجا ۳ e روم هنملع هلا باعه | یی ەدا زاشاب لس لوتهم

 تعسو یرافدلوا + ثعاب هنلاسطداو لالخا هل اربا یاشدر و هف رفت لرذیا

 هتاسا رکو هلغلوا ندداوم نجهل وا لمم كن هنارادکلم "هلصوح

 E بدأت كن زراداوهو قجایزغا موق مندا تراسج

 هلازا ییهموق رع هنوخ ین ندقلوا هناکولم تمذ محم و

 هملاراشم هبنس هدارااب هنن هدام ماتظن نسح هداعا هب هت هلمادعاو

 ندشندلوا ننافاخ دحرم هخس>ا قحا یدنلف ر 2 اشاب ناول

 نصح هدهعلق هدوق رم :اغط قر هلوا طومم ینددلوا یلاخ ندماکحتسا

 ینجهاوا راچو د هت وعص یراریمدنو رهف هسدارزر دا كلرادننواعم زار و
 هلا كنب راتلابا ردلجو مورضرآ هنتبعم كلاراشم نیفلوا راکشا ما

 هنس ژرزوا هرکصندنوپ یر هنلق نیبعت ید یرایت بابراو اعز یا |ا
 ۳۵ ندرا اک ندا مش یدک دلا تاجا یل زا و جوف کا
 ار اا رواء ید كرانا هدا روط مزال قولت رومآمرایک هتمم حد |

 یسلیا راعشاو رب رع ساضةةم هرزوا قوا رادسا حاوا ندنا اضتقا
 یدنلوارابسو رادصا فب رش ها هدنابعش هام لئاوا ههلاراشم هدنباب

 ( یا كلام زا یراواسو نالاو لار درط )

 مان نامل او ندرالاربح ندا نيون تسک هدهساارف هداتقو هنراب اب و

 ( زسنارف ر



 واهسنارف نیت رفنرب رد فورعم هلک د یراواس هللا ییارنج نسنارف

 هر دححا ندنفرط قاود هریلکنا ه د هر و نالوعوقو هدا و روا امدقم

 راثلک هب هطلام قر هئلوا هلخش یرالسس هطاصلادعب و راشلوا راتفرک

 یافعخ دیاکمو ندنراقدلوا ندنتابوسنم هترابات و راموس رم هد هسا

 هّللاذاعم هدنراتکلم نالا یثانندنسس ناکس ناهذا تنشت هلا یراتلود

 نطو كرت كرهیتسا كتک هبنابوا ندنراقدلوا ناربکح نانشد لات ||
 راسخا یرلک دلبا دور و هریمزا ها راتخا ییهلع تلود ةیاتسو رادو

 ندنرلکدلبا لاقشسا ةّتفح یراتاود اب و روا ینتهجا رع كنم رهلوقم

 لودلانیب راموس رم تودنا لاقم طسب هنوک و هدتناصو راطخا تروص

 نالوعوقو هدان ور وا 0 ندنرافدلوا روش هلا و عاشا

 یرالوا ر و۵ ندنرراکو تعفنمو رود ندنراتکلع هلشس هن ریسق

 هل تر وص هن رهو لاعمغا یب اھا هلام مدایط رهسراو دا هل ره هل دیر

 راکشا یرلکحهدبا لامهم س هما ره ل نوسلوا هسر ولوا

 هوحولا نماسمح و یراغل و هدلوق رح هدبلع تاود كلام دره وقم وب و

 لوبق رامدآ هدراهدقوب هللا راظنا عطق ندنغیدلوا راد دب ینردلوارباح

 كلام نورد ارظن هنعددلوا ند هبعرم لوصا لودلانیب قمامل وا حصو

 روتلوا و یرارارفو مارا هدلعر و راذکو تشک هدهئستنطلس

 ا یا لع ندةلع تلود كلاع بولوا رهاظ یتیدلوا ندداوء

 راک ذود ادعت ارفس ضعب ینغلهاوخ رخ یسااصو قلوا ندهمزالیراعفد
 هفلوم هم الا ند لو صع! ندرهلوعم و اصوصخ هعشل ندنرلک دلبا

 هل زا یعد نامز یل اوس نارا رس صعب داش قرەلوا لامء اسا توافق

 هجن هلا لاثتهاو تعب هتارضح نارود هاشم بانج ماظع دادحا

 سوئروا یزاغو اشاب ردنکسا لصالایمور نانلوپ هدنراتاحوتف ثامدخ

 ینلاعحا یستاذ ناکما یرالوا دننام یرارباسو ك لات یزاغو كب

 اهن رب

 ۰ . 9 ۴ نر ر ا. ت
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 جادو ( مادا تاج برجا برج نم ( ع ) دا فرطر
 یراموت کم سداسد هتف رف هلا مور تلم دب دانص تطاسو موٌ.ثم موق ضعب

 "كنهبناشع تلودو اقلا یفالخ هنعماوس نامز رباکا ےظعا ضعب نالوا
 داف نروص نالوا هدست" رو یفانم هنکلسمو بهذم لوصا
 انطاب و ارك ةقاحا هدتنابص تروص ارهاظ هللا فیصوتو ف رعت ییانع

 عناوم عفد هدنراتح ودنک للم یراقدلوا یسعببط یودع كناموسرم

 قا بولوا یلاع مولعم قیاقح هجورب قثاقدوب هچرک رایدلبا ارجا یتتین
 یتافلکت خاطر هدننعع همقاعلالومج مارب هنوک و هدتتمرب تقو هل وب

 ناموس ینبم هنسهظحالم یفیدلوا بابلا باب را روط مالم باکزا
 هسلا رارراو هلګ هره ند هلع تلود تالایدعب ام” ید نالادو یراواس

 هدافا یرامتک بوق هللا اقلا هن راشوه شوک ین راقج هنلوا مادعاو ذخا
 ه هک نامو سرم نکیا هدف طلوا رمشابم ناناوا نیعت یلاع ماا و بارشاو

 هبلع هدارا بجو هرب هدناب قفلوا باتشو مادقا هنصوصخ یرادرو درط
 یلاع نامرف ابا طخ هرباسو هنسهدوب وو هتسضاق رمزا هدنابعشهام رخاوا

 هدقاس لوا یخ دههریاس نکاما ندا اضتقاو ر ازجو لحاوسو رادصا

 یدنلوا رابسو مشت هش رش یاوا هعشپ هعشپ
 ( نوتم یاقشا بیدا نواه دارا قلعت )

 ورندندمرب راضعب ندنسلاها یسهعلع نو مقاو هدنسهرب زج من هروم

 يربغو را ندیکبولک هننای" نوتم هللا نوکرو ليم هنواسقش تروص
 لو الو بصغ ن روج فی رش ع رش قالخو یدعد هن راک

 قرهنلوا رابخا یرلکدلبا یدصت هناسغطو یب تاکرح وللثم سوقن

 یسالاو هروء هد هدا رج كرابضعب ندنراجما هل روهظ یرابعدم

 امادو تعاطا مدع هدکد لک مزال يړاضحاو بل هر هج وب ارط ندنفرط

 یراقدلوا هرزوا تراسج هعاضوا بج وم ییارةف شداسا بالستا

 و

 هلا باکرا هب هتنفس نامه هرکصندقدنلوا هدافا هلفارطا تیفکو باج

 

۱ 



) ۳۰۱ ۱ 

 1۳ تیفکوب بولوا هناهاش "هد هه رایخالاب هدانناو
 تحاصف هلوقموا یا ندقلوا قالخ كنهن اکو لم یاضر هوج ولاب و قانم

 بایسا لاصحسا كتنکلع هلدهرتو بدأت لاح یاب كراندا تفابخو
 را ندا تاهذو بالا هنناسعل نوت مولادعب و تردابم هنس هسا
 ندنفرطهنسک اضر رب اغمو ارغ تعد رشقالخ هدرفرب جو هن را هتسفس

 كره بوشوا یدصا هتکرح وللثم نراف و بصعو یدعت ایصطو

 هدناب قفلوا تودو یس هلامکتسا یلئاسو یرالوا دبقم هل داو ضرع

 اضتذا راسو هنطباص یریهکب نوت هیاشاب رکاش دج یسلاو هروم

 یدنلوا ناسا نامرت هدناضهر رس طساوا اباطخ هران دا

 ( نواه تاجو لاجا )

 بصاشم رک اوار >ا هب داع تام جوت ینوک یک e وا كم رکم لاوس هام

 یرهشکب قباس لوا روخاریم قاش ایا بوتلوا انا هدن اک ۱

 هبیدنفا عفابلادیع جالا ینا قش اشاس قلصاشت هکب نید اعلان ز

 . بيبنفا یی نج ی باس ف ریتم تلمج ەحانزور دوو

 2 ی ته تب هج ول 7 EE قسا یاب وب

 هام مدقا ندو هیدنفا كمعس نالوا یرادرمم كن دنا تا بله بس

 شلر و ىس یکلمحهرک ذت هعلق كوس هدنطساوا كلوالا یداج

 هب هرباکمهنل اثمایجا نع كب نجزادہع یا هناحش رض ال اح یشاتندقلوا

 یدما یرادرمم لیلا د ندنعیدلوا لیاعم هب هرحاکم هلا ارکو لئام

 كوس داوا هدناهمج وت و هل.هامهاو دج هبیدنفا فک ام ندنسافلخ

 ) تاب ( یاد هب قلعت نم e نشسطا ( یدلبا لیصح ىنا هعلد

 ) هاک اوت یجاکا باوخ زا یوش 3 ار دره طلسم ترج نا طاس |

 بولوا ین !بسشو اچ ینوک ی چرب نوا كروب نم هام ہنی تاجو تلادعب و
 یدنفا رلاص قب ای لوا عا زورو لاج ر دص ییا ت نیدبعلانب ز



( ۳۰۴( 
 هب یدنفا نسح ی ئاب باصق الاح یتراطن زهناختوراب بولوا یناءثواج
 8 یدنلوا هج وت

 ( هم قبرط هردانتاهجوت رکد )
 هل. هس الم اداوا ندهالسالاجش ءاب رقا ینوک یعنوا کالاوث هام

 SS طا هرز وا روک دم هح و هلْلارادفم هنا تک
 لس" ی نمى رع ندم هرزوا ی رط باد دفا بدا نط صم

 ىشاغەكېلاراشە مالسالا ج مدقم ردق ءام قج ىلا ندنو

 ناالق هحوم هل هل با : لوبناتسا هللا هناریپ هنج وت تكلذکمه دانا 1۳

 طط ندننوک یعسب نوا كلاوش هام هیدنفا دشر دجا هداز قدص

 یلرکسع.ضاو راه ی لو رم نیش مود یسهبنرو كليا

 ندننوکی خر یعرک كرو نح هامو یدنلوا لیضفتهنلاشماهلماصتت یم جوت

 دعسا د دملا هداز یبص یسضاق لوتاتسا اشاس هرزوا قلوا رتعم

 هزتسو رس هلال اراشم هل.مجوت یاب لوطا هدقلارا و ی د یدتفا

 لتع كندتفا لل حالا رکصمضاق قیسا ینادنهک هنب خو یدنلق
 عداقو ماز رک رودص هلسم لاحر طع” نولوا یلاتمو كلما ةاج و ىلاعف

 هللا راظنا عطق ندنراص#او صصخ هن ودنک ورندندم رفاو كنت اک

 ندنراتزع ندنراتاصو یییدنفا رهاط هدازیضاق كملاراشم رکسعضاق
 قداصدعخحاطا هداز یوه یرلک داباصن رات صو هزودنس ی

 هدزاننا لوا بواوا هدرورپ هدرقحار رګ ردب "هرباد هدرامدقم رک یدنقا
 هدنترادصكب تعصصهن اوو دعا و مدنهصهدنرلت ا یس اض نو ا یودرا

 یدنشاوا مرکم هللا لقن هنسهرعز یتاضق یبا مور نکیا ندنناضقرمصم

 ندنسهرغ یرخالاعسر یهنس کازوتوا هلدحاطاو قوس كملا راشم

 تباع هدس "هدارااب هلط رش قلوا لصوم ه هعیرا دالبو كع | طض

 هجو یساضق باتنع هللا یراتعا ج رخو یسهباب رادکسا ءاضق هداقا

 الا نرززلس كلاوش هام ومشآ ییعد هدنروح زور دنچو یدنلف تانعو

 ( ردص )
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 هدیرروعش هل: وحش بسكن دنفاقداصدمت هداز |رفتک یلبامور ر دص

 لکذم تاهاشم لاثم تاسعرش روا ندنعددلوا ترفو للخ یلک

 رکنعضاق 4_هلوا نالکشم لالح مواعم زونه یکودا شلاق قوعمو

 ىلا مورو بکتو لزع هد هصقان تدم ردق ءام ق قلا هسلاراشم

 یکلرکسعضاق یی وطاتا مدعم رک ا نوا ندو هنکلرک سە ضاق

 مالسلا هلس مان لای ییدنفا دسر لا هداز قیدص ناتاوا هج ول

 یسهباب لوپناتسا اس رو ی د هلوطانا ر دص نالوا هلح» هب رامروس باسات

 دسلا هداز یعسب یریفس ناریاو یسضاق كين الس اقا بولوا

 نالوا ماریحا رمد هل و تەرحو یدتنلوا تب وص یدنف اباهولاد,ع

 كن هدعقلایذ هام هب یدنفا بدا یطصم قبسا یلوطاتاردص هنلا راشم

 ناسحاو هج ول ىس هنا ئا مور هرزوا قلوا یرص۰# ندننوک یش

 ی هاب یلوطانا هرزوا قلوا فرصت ندننوک یجب نوا كروب نم هامو
 دمج رم یدیفح اشا يع هداژ ےکح یسضاق هرونم هن دماقناس بولوا

 یدناو نارک.د هصاه یمج و ىس یل بامور تالذک هب یدنذا | طعم

 ( ارزو تاهجوت لاما )
 یف ردت یرلد حس وعمرو هاج اقناس هب دنق هعلق قلظفاحو د رک تلانا

 هلاوقو كينالس اقا یلوطانا تلابا هاشاب یلح مهاربا قیساردص ||
 شی تلانا هباشاب دجحا د.شروح یل ۲# ردص قرص۰ ی راواعحس

 بلح تلابا هباشاب ردنلق دبسلا یسلاو یراتلابا رکب رادو هقر اقاس

 مو رضرااقباس رکب رابدوهقر تلاناهناشاب دجادس یسلاو یلوطان !اقاس

 هدسودر رداج تااا هباسشاب ندلال الح د هداز راسچ یسالاو

 كينالسءاول هل ترازو ءانا هباشاب هللا فطلهداز یلهراز نالوا هرزوا تماقا

 هبنح ءاول هاشاب دشر یطصم یظفاح هبدنقو یسلاو دن رک ابقیاس

 دیجو هکبت اقام هلدقاخا ىغا ور :یناطداحم یسهعلقو |
SS EES EK Raaatsگام  

 ا” 2 کک ر “کس ساو ى و و ی ف و فف ق ی و
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 طه

 قالصحهحورپ دنجاوآ هباشاب دیحو نیما ددا قرص ی زافاحس

 ترازو هبتر هباشاب دج شر ورد ندنارنریم ییرضتمیغاعس یسهرق اقناس
 نلباهحوقو رمشکساو راک دنوادخالاح ییسهرق ءاول قالا یاس ةکتو
 طر كلا طض لا اسم هب اشا هللازوت د رص ت٥ یزاقاوتس
 یدنلوا اقنا یزادعامو هنح وت اوال ا

 ( هداژ یز وط مادعااب هدافا ند الج "هدارار ودص )

 ش«یلغوا ی زوط ینابعا هزبر نانلوا مفر ینلشاب ی وک هدفا ندناو
 ردع نوک انوک هبارتفو لاها توبلوا دن هلا لاح مزال ودنک اغا ۱

 تاکرح و2۰ لاوما بصغو ءامد كفسو سوفن لڏ رغب و تراسخو |

 یةنروو طرط ین راهکرت كرانلوا تود هدرو زم ءاضفو تراس هب هل امغاب ۱

 هندن کلو دنک لاسثما ران و ادغام ندنکدلنا عنم ندع مش یک ۱

 شا ارجاوعاقنا اسان لاصفا اضز راغمو ارغ تعبرش یال ها

 هنع دق تالسم دل رها افصا ین و صف نانلوا تاعفدلاب هتسودنکو
 نورتدالح نو امه طخ نالوا رودص زی رعبامم ءاس هنعددلوا شک |

 یسلاو نو زب رط الاح هتسهدام یمادعاو ذخا تموق مع همنبجوم هناهاش |
 رادهن رخ یطفاسحم شافو قرضتم یاس هبنوکو یلضحم كيناحو |
 یدوحو لازا كموقع قحا قر هنلق نیصتو رومآم اشاب ناس هداز ||

 یتندلفاهدارا ءوسهنوکرب هدنفح كرخا بولوا ندنساضتقم هناهاش هدارا

 یناشیکی رلکجهروکی تتازاج هسرواواراتدیاقارادفارط ةموقرم هدیاب ویو |
 هرکص ندقدنلوا هعاشاو نالعا هلع اوااب هرانلک مزال هدنلاولتوا

 قضت رصح ید ارع كدوقعو یرادتفا یوزا هن وقت كهنلاراشم

 لارا هتکت كلكن هنعطق یکا ندننافس نو اه یانغود هدننفط |

 نیت هلابعم لا راشم هللا رکسع رادقلامولعم یتاوغا كنتلايا نوب رطو
 ندنعادنلف لای “| یلاسرا قرهنلوا سرت رباخذ ندنااضءقاو لابساو

 با یلک رکسعاسشاب یلع فرصت یراقافس ویو ییونطسقهتهب |
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 ور
 هدااوشهاع لثوا روکذم هجور ید یسادک كننلاو نناونسو سل

 طب ید هثلانصحها كت هراس تاکرادتو مازعاو نیعت هلع ساوا اب
 یدنلوا مادقا هللا لاثتهالامزال لاثما هدل مو یاس نانلوا

 ( ناریت دو مادعاب نامرفو را رودص )
 ارزو ضهب از دعب و ندننارس یساسهشا یلغاط هدلبا مور لصالاق

 دو هنسانعم ناما یب ملاظو . نالوا میکس هل مان یشابکولب هدنزاهرباد

 هنو ثىخاو ېلظ عنا ورن دهتوا ناغط لها هاش یرلکدد نار

 ردغ یکندتا هتکلع یافعطو تعر ءارقف هدزوق ینیدنلو ندنغیدلوا

 هقر و رکب رابد هدروکذ م تاهجوتو شالوا قوبسم یلثء كتراسخو
 هدنسهرباد اشاب ناولهب قباس یسلاو مورضرا نانلوا هیجوت یرلتلابا
 قااو تامدخ شدلوا رومآهو شمال اف تنعلمو داننف یکدعایچد

 فكم # اهنعبثذلا یمح ةاشل | یعارو ( ع ) هدنابضقو ارق ینیدصاب
 یدنا شمام روق هتسک ندنررضو هنخر هج سادؤم ( یابد اهل ةاعزاا اذا

 ندنسهرب ادبولوا ر ارب ندنراومهان راوطا كموق رعى د هنلار اشم ەك اتقو

 نم ) د کدللا رامشتشا موس مآ ناخ ینکیدرب و رارق هنعفدو دزظ

 لسن وخ ةن وع هعسانعم ( بئذلاهرفح نال لها ٭ هردغ ىلع بدلا نمت

 سکعینیدلوا تواقش راسهوکه جوتهو تراغ ینسهنب زخو ترازو باوثا
 هلتمج رهو دانعرصمو دابعرضم موق رم یش هدکدلبا تنطلس عمن

 هج ساض قم ( هب لدق ینبلافس لس نه ) ندنکندلک هلوا داسفلات یعاس

 ندضرا یو ر یدو دن دوو دعب نم هلسادعا هدلګ ینئدشلو

 تلادع"هدارا هنصوصخ مادقا هنو ا مازعاو ثعب هدانا مدع تولب ردلاق

 هج بج وه هن اک ولم نون اهطخ نالوا ر داصه دن انوا هل قلعت هناو ر ښخ هد اقا

 هلع نالوا ۲۳ "هزوح یک ره هلن دوع ندلاراشم اد مود ره

 یازجو ذخا هللا هن الق اع بولسا كرهسرب و هت شر رم اعطق ها رولک

 یلوطانا نوچ راما ارسساو ثعب هن هنلعراد ینعوطقمرسو ارجا ىقىلىم
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 یراقامس نوزب رظو ینو و یو وراک دنوادخو یرانلاو نماوئسو
 هدلاوشهام ط با وا ابا طخ هار صح یم نوان" نداءءو ی رلف ص۰

 یدنلف ارساو تعبان ضو رماوا هقشد هقشر

 ( دادغب "یلاو لیدنو لزع ر
 دادغب هددمع بی رق ( ج خلال قمضب نارذحاف جلا ثالعسنلا اذا )

 تل اخ نالوا ترازو بارد "هدمع هضب رد اشاب دعس نالوا یسلاو

 تسارجو ظفحو اسحاو ,تالامع طبر و طبط یشان ندنناعر مدع هتشیکو

 ترضح دزن قالو یبهاکا راک مدعو رصاق ندنراتص» رب و ایاعر
 هرصا و داد غب یندلوا یسلاو هلتمج و و هاسظ هدب رادکنام

 باز یراتحارتساو شیاسآ كنسلافهاو هتنکس ی زات ابا روز رهشو

 بومهدا مارس | ین ںلکب ن Ee ند هاها دش هج وتو

 ندفرطر ید هيدر تل اح وب و بجوم ینعوقو تنناسمو هقرفت هدنراب

 دودح لواو هدرال نالوا هدقارع رطق رب اسو رهجو ناباو یو کح

 یراهلوعم شاب وا صعب هللوا بلاجو دل رح یلالتخاو شوش هد همناقام
 دو دج ی زنا هل باعر باقن كنه نکیا. اسغخ میلک زیز-نب زک کاو
 داودنخ ندنراقدلوا هدکقا ارتجا هراسخو دنزک لااسصیا هت هنناق اش

 یرلکودنا هرز وا قلوا:انیهو لاعاب ناکبسو نا بافق, نانو هدهروکذم
 كنلاهاو هنکسناتلوا رک ذ بوتلوا انا هدیلاوطوا قرهلوا لاح تم

 بولطم باج كناتفضو ارتفو یرادکیلم مزال یراانوا هدسجتر

 ۱ و مزال ازد كیا یوم یاسشاب ندنهردلوا یراب رمش ت رفح
  یبهلوا صن دادب یلاوكن رب ردتةم هروغثو دودح ظفحو روما هراداو

 ۱ صوصخ هلکروک:نسچاو مسا ید هدندنع فا دو یر ناداتش

 ۱ كناشاب نایلس اسا یسلاو داذعد كردنا قلعت هناک ولم "هدارا هروک دم

 | ظا رو طیض کک, دج ا: نالوإ یلشم هریصب اقاس بولوا یزدارب دون

 ۱ عاعسایب و رو تفام | ةدودحو هل هطظداحو تمر " هزکک تنابصو تکلع |

۰ 
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 | یلاوهلناسحا قلبشا ی وبق ندهناهاش فرط هب ودنکن وتلوآ قو
 ۱ هل احا هنس هد مع یتلما-قمعاق روز رو هرصت و دادع ردو هن

 هداج هلشر ازو مور كلا نعوم یاشفا و ف شرعا یواح یغندناواا

 | نامرفهعطقرب رک د نالوا ر داص اناتتطخ ههنلایعو» اشا ة دنیا یماقا

 ةف رش اوا هلا یوم ماقمع اه نوعسملبا لانصصا ینیابسا یلایساو

 هدنروص یکیدلبا تعواظمو لاء هب هناهاش "هداراو تماقا هدنا بولک

 هدنقح یسکع تروصو راکشا ینجهیلوا هدارا *وس رهظع روکذم هجورب
 ٹک ندآدادعد اعد هوم هژذحم ند تعدلوا زاکرد یتجوهل وا محو

 رکب رادو لصومو بلح هنیا ردبا دورو یربخ یتفلاخت ك ملا یموم:یاشاپ

 هقشب هقشب اناطخ هپملاز ان ثم یوا ی را زوما یرام ااا تعر الگ

 راتسدو هدایبرف هنس رالع هدرو كم خراب ید هيلع صاوا ندارودص

 راک نارادهاونددادعب هوجوو تب ور"سفتلاب ینلاودا لاوخو او یدنلق

 نادتنادناخ دادخر هلنتطاسو تاود لاخر متهم ضعف شع اتیاردو تسارف

 | ندهناهاش فرط هدنمح هدملاع ما لوصو قر هنلوا لاسرا یخدناشلاع

 نيمّاتو هداقا ها شان دعس هلا یوم یتکعهللک هعوقو هد عمر هنوکر خا

 | هبلح هبلایمو« قیاس “لاو و یدنلق لاسرا هدلاوش رهش طساوا هروک ذم

 | هتاشاب دیعس لماش ینترازو عفر نوجا تماقا هدنا بوراو هبلحو

 | ه هناهاش "هدارا هما یموء یاتشان و رادصا فربث ما ةعطقرپ رکبد

 | هنفرط هبلایموع ماقمعاق هدنلاع مما تفتت هدلاج ییدلما ازتجا هتفلاخت

 ۱ دادغب هد سا ارح یارهاتظء تناعا ندنااضتا هلمحوره

 | ءداب موشوو خاسر ایم اغاز نوان ہیرا اذ و اک

 ۱ بوئلوا راضحاو رادصا یت د یلاعرما هعطقرب هقشب ناطخ هن را شااو

 هب 4 اک ولم "هدازا یارحاو ترک رخ سفنلااب هلنا هلک رک اع یرانلاو هعرو

 | باا مع هلرب تدسناو ترح انلعو ارس هلا راتلوا تجزامو یبهاکا
 | او ی ی یک ی ی سس



 هل دنفا دواد

 نیفلوا قبح هداج "هداسهن هدهناکولم درف دز قر هتاوا قیئوتیقابلو

 ناتسحاو هبجوت هب ودننک یراتلابا روز رهشو هرصب و دادفب هلترازو هنر
 ناونلاللجنامرف نالوا رد اصاباطش ههملاراثمیواحینت رو هام بونلوا

 مازعاو ثعب اروم هدادغب هدننامز اشاب ناعلس لوتةم قبسا "لاو امدقم

 نالوا مانا روش« یکیدلبا لصحم مان فوقو هنلاوحا یاوخوا هلغعلوا

 یسشاب رت كنبدنفا تلاح دعس دج باترق باکر باک سیر اقناس
 ید اهافش هدروطبم رات هن هنر اتر صح هبلاراشم هلترماسم اغا دم

 یدناق ارساو لاسرا هلن !اصو نخ ضعب
 ( راک درک یاضق رانا رومظ. )

 ( لنمالاو لث هالا ءالوالا ءابنالایلع ءاللادشا ) مالسلاهبلع ینلالاق

 دما ا وا هلو للا ىا كن هدمقلا ید ریش
 لا و ر اع مراد نا بغل ةلع.ناتطلس ییمخ
 راوج ( عیظع نه دیک نا )زوءر بجومرپ هد هطوا نالوا قیبم ناکعتج
 یدلوا ادب قد رح ندموت کم ءاضقرسو ندموم شلاق هدیالود هدیاب

 یدلوا ًأفطا هدتفو زا ییاعتهللادمح هلا نب رومأم موج بععرد هد هسا

 نوجا هیاد دادو هجم راج كچوکرب هلبا اھارٹ باط املا ر اثم نکل
 (الوعفم هللا رعا ناک و ) هدهسایدنلوادمجو دج حراخ ندرشب قوط
 ی هداسلحاس یارو بوتلو ینادرفو باصم هداننا لوا هج اض 2هم

 باو یناعالها نومع بارطاو نزحو تواوا بارت نيد هدا رب ز

 هکاوب نوسلوا قاب ( تیب ) لعلازپ زعلا ریدقت بالذ ۶ یدلبا باوخماو
 ( یاب تدادعسراب ادخ هدنماب تنش ٭ لوا عاص نس ممشداب

 4 ناتسک  ضعب یابفنم. لوح )
 | یثادنرفو یدنفا ن دلار لمعاع“ادمسلا قیاس یستفم رمزا ندنتسردم

 شیاسا هزارمش لالتخا كردا رفت هدرمزا ورن دندمرب یدنفا نطصم
REARS SSE RF EEE ES SERRE Û 

 ( یبهدلب )



 ٍ هکدعم ند و یر 1 و ندقرظ صضع» اا ماتم

 ۱ ندنک دلروک ایر ؟هسهزا كران وپ هدا هسیا وا لوا راض حا هب هباعرو

 | لالخا یا صم کا تالو و ديزاد اما جد هدندابهس + هب اینا یرع

 ۱ هن اهاسس نو اه طخ نالوا رو دص زر رتبا-مم هلعلوا راکشا یرلکحهدبا

 | هدعتلایذ لئاوا هدنباب یراتءاقآ هدهلف یعالسالامخش تراشااب هجوم

 قسا یسانا ی راب ریه یلاع هاکردو یدنلوا رادصالاع یا هل بم راب

 | امان نکیا زهرزوا تماقا هدنغاطروفکت امدقم اغا رک اش دیو اغا لملخ
 | ( اما تعلل ها تلخد اک ) اما ندنفرطقاحوا یراب ددصت هتک ج

 | یئانندقفلوا اعدتسا یحعوصخ ی رات رومأم لب وح هلع رخا هج اغتنم
 | راص> هرق اغا لملخ هلایوم هرزوا یساضتتلاع ما نالوا ر داس هدیابلوا
 تیفک و هدهساا رالف زوأم ه2هاوا هد همها وک اغار کاش دو ہدہحاص

 قرهلوا بجوتسم یی رثالتا هللا قاشمو نع بجوء یی رللاح یناشب رپ
 شعا ماحرتساو هدافا یدالواو لابع ین راک دلبا سفن جالصا هذه ةلالا

 ۲ هیطربش یرامافلوب.هدتکرح اضر یفالچ دعبایف ع ندزراقدلوا
 یبغلت هینس هدعاسم هنصوص> یرافعم لیوح هب هسورب كنا ٣ا یوم

 ھالا یی وج نم رشیک رخال انا نسح یسافا یراب رک یلعهاکر و
 اما رب رقناب هرزوا ییسازفم (ساملانیب حالصاوا یورعموا هددصد صا

 یازرا هاهاتخ "ودعاید هد دعا ید طیساوا هروکذم صوصح هلکعا

 هدعب بولوا یاب نایکس ندنْل اغا لوبناتسا مدقا ندنو و یدنلق اورو

 فالخ 2ا ىلع حاطا سد و رد نالو ۱ هرزوا تماوا هد ترا ال و زعم

 یصوص> یسالجاو یش هل رپ هلتسام او ناس یراسحا هتکر ح ضرر

 هناهاش نوب امه طخ یییمهنعیدنلو املا رب رتناب ندنفرطقاحوا هن امادقم

 هداقوت بدأتلا لجال هد اننا لوا هبلا یموم هج بج وم هاها ش داب نامرفو

 ۱ حالصاو نا درک ریو لمس هدنساع a نالا و سس لوا باردو یھ
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 ۱ هلا و هداوا یادعو دالوا ییدیدلوا نان اتش هله وح و هر هلا نسق

 ۱ سهاک هدنداهسرد هلب وهم كنس هتناس عارج هل ندنرلک لنا ماخرتسا

 أ هلکعا هداوا رب ردنا هلایموء یا ھن ارا هہاع تضحر اھا

 نالوا رداص یواح یغندنلق ینازرا نوامه هدعاسم یاد هصوصخ و

 هدموق ره رات هن فرط هلا یو« هلا رتشاش.۰ندقاحوا فز ما

 یدذنلف هدانرف

 (؟"موریضرا ىلاو بنا مومفم تلادع نامرف لاسرا )

 ال هب یدعتو اظ یسلاها مو رض زا ءان هبابنشا ضعب ورین دتقو زارب

 _ هدهسا شاوا اغور یراتروص ( هناسل لاظ ناسنالاسأباذا ) قزەلوا
 یاتطرقالخ یذاوروج هنانارب و انار ءارقْ نالوا انریک تانج هع دو

 نیش هل كکره هدهنارادکلم هاوتا "هاسوهناهاشیاضتقا لدع
 تلابا مدقا ندنو یشانندتلوا هناك ولم "هدارا همزال یرالوا تحارونما

  شفلوا لادناو لب وج هباشاب نیدلالالج یسللاو بلخ اقناتس هروب نح
 ۱ یو زات # نک تجر فنعط تعز ر ( هلا هناهاشداب «هنایگحیأرو

 | لاها قرهلتزوخ ینازرا نواه تراعر هنوعه» ( یی هن تجز یوق
  قشکو هلغلوا شفطراوازتس ه هنارواد “هام حر "هلعاعم روکدم دح ژن

 | قع متهاربا یشاب یب وق یی مو رضرا ندنفرط ودنک هنلازاشم "یلاو

 ردقهب للاولوصو ةمو رضزاو راعشاو رب رحم اعر رس هرانلک مزال ریاسو هکب
 | لازا ید ینا لات مس نبات یاهاو دف تماس هراعا

emenata enhance ۳سس سس سس  

 | هلسارجا كتامصو یرورپ تنعر مزاول قسد یزودننک لوصول اد و
 نالنخس۱ نو زادععا باسنحاقرط شعر یافعتضو تکلمهنکس
 | رودص هتف ارش هدئناب یا لاعف او لاما لع تور ب هب زيت ناوعد

 | هذعدلا ید رخاوا هوم هناهاسش نوع تقع نواعم طح نالوا

 هما ایعوم سمو هب یدنفا یسصاق مو رصراو ههملارافم هدنخشرات

 یدنلق لاا یلاسرا فن رش ما اناطخ 2 کل۴ هوجوو ناطتاصو

 ( لاوحا )



۳۸۰۱ ) 

 ( رمزا لاوحا )
 نما هفاکو لد. یلاوحا یک ذلک هلوا یراح كرىزا هسن لم ورنا كهرب

 تمذ لها لتق تارمشحو لزارا موب لک بواوا لتخو سو دم یشیابیا |
 هدهروک ذم هدلب وام كلر دنا ادیب یرکرز كانجهدملارا یناکسلاوماواباعر

 هبافعضو ارقف ردو ضرع لها جاعزاو هفاخا ماد ایقشا نالوا عت
 زکدقا اشاب هع و مسخ نادوبق هج دقا ندنوب انا هنیرلقدلوا هدارتجا ۱

۱ 

 هل عر2 تفرعمو قدرعمو یر ماعضلا هد نڪ هرزوا كع هنفرط ۱

 ترودربقح هبلوا ریذب لالبخا نامز دعب هلبا تکل هوحو یارا قافتا ۱

 حاط ماطو لا طولا ینسەيە اظن تاتسا كن هر وب نم "هدلب هلن رب وص |

 لاځدا هه طفار تح كر دنا دبف هت الدو عطق هردنو طبر هرالبفک |

 هعفدوب .ندنفرط هلا وشم یا شف هل اعا ارد ودع یا ]

 هدناوصو هریمزا كسار شم هدنم و قد 2 بقا كنارب ۳۳1 نالوا هدراو

 هدران ام نورد مول ادعب كدا بابرا زواج# ندزوبشب كم ندنا رارف

 قلو!لوغشم هلبراتراجو ضرعراتلوا ندتر اش بای او یرام اغوا ناکا

 هدزهطواو یسلق ناگسا كراز و-هدران اپ قرهنوا.د هيدا فک هززوا

 لر هنبنک لاو الومحتو الوب نسا اھا توخلوا ےقمەن ےک ےس

 هدیاز وغ مس دارت د یسءالرب و تصحر هن راعابجا هد هو ول و7 "هدلب

 یتسماک ندنقج كره ریو رخ هناطداضو هقب رمش ع نیش فرط لاحرد |

 ابقشا "هودنلاراد هدرمزاو یرللوا لعد هس ول ر با دارا شاخ هلعحو و و ۱

 تولصا ها هب زراود ردو تولا هدر هک زه اچ هوهق نالوا ۱

 یبهاتاب هبسکر عمها بعام نین بنچ هاش هو پف ونک زوم
 نل در هلب رب ډا دما هلا هیدن هدع رمش روصح هنس روپ ره یراس وصخ

 راک نالوا هدزرپ ولیکو هدنرارزوارهناخ هومق نابنلوا رکدو شابک ]

 ره شحاوو برطو تأ الا هدنرانوردو هنغب دلوا یناعم لزارا یزهطوا

 ۱ 2*9۶ ی و ا عرش تدر« ریدد ب> وهرب را هطو ۳ هموا ممه هنکهه دنا دوج وم یل 1
 ڪڪ س
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 قمالوا ناز یلک ه راب حاصو مده ای چا هلا هدلب هوج و قافتالبو
 هدنراجما ال جو یتندلوا شم ۹ ےل هن زدن یضاقنا نوجا

 ین رال ا یرنو ج رفا بولوا یسهلوق«لاعفد و زعارب رفاو لاوح ا لوه

 ید یس هدام سومن ل٥د هدهلارا كردنا رادت | بت داد نوا قعوط

 فک نزن رلل اچ رفلا مولعم دعب اء یتیم هند ودا هدقلونعوقو

 للءو مالسالهاو یراهاملو ۱ هدت کر ح ايرو عرش قالخ ق رەلوا

 را د وا یم همدخ راک ر کوا فانصا اموعو یسهنکش یر ل هنالت
 للعو ی راءالوا هدعضو قالخ ق رهناوا طبر هریک ید یسهل-ع

 تم لد يدو یازاماعک هتل صو ع السا لها قب هاا
 هروک ذم هن الث للمو یرامامل با تک رح حراخ ندننعر روط هللا قوت هماظن

 نوش | ناححهسا یهو رک ل زارا ندا ارتحا هروط اضر یالخ هدنراجا
 لزانالک ندءشطو ۍراغلوا بدو طرص اعاد ید زهلوقموا

 هنالفک ید یراصوصخ یرامالا هن راجا هجئدلوا علطم هسنااوحا

 ع رش قرط هل وا عطق هرذن همش هقشب یس هلج هلبا مطا قز هنلوا دب

 ىملؤا ديد هل هبساع شاب ی راتحرو ذنو مالعا نالبرب و ندفنرم#
 هج اضت2» ظو رش و دو مع یس هفناط نمآتسهو کو دیا شمل ےدقت نوا

 كتاودرب رهیم هنغیدلوا ندهمزال یرام لا تقد هتسارحا كن هال راوطا
 دمو طرش قانو ع رشریاعم ندراندبا دراو ارش و ندنسهعب جک

 ذخا هل تفرعم یراسولسنوف هسارواوا یر دبا تراسح هباحرتا راوطا

 هراس ةمدخو ناجرت یرلکدلبا ماد دلرانواسزوقو یرلغلوا بیداتو

 هلت عزت هفاخ ممطیراضهب كران اجرت نوعا ناسا ین هلوقم لزارا

 شئ زهیاج طو رش یالخ كر هد ردندزم همت ۍنسایاعر هیلع تاود

 راناجرتو راب و یراسولسنوفلود نالواهدریمزاهثن راص وصخ یرامالا

 ید راتع> نالوا دخا لیجسل رب یردمعد تز وص دل ردنا دنور

 ار نهایت لس ااو وما لک ےھت

 امر 1 - : :
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 | هاو ناب ندنرافرط یراناجرتو ی و وق اراضنلود هتسالاغز

 كنهداموب ندلجا ینددلوا رباعم هطو رش دومع یسلرب و یرادغاک

 همان دمعت نانلوا عدقت نیفلوا رهابو ید کودنا ع ون وربنذ هوا
 ۱ دعا تاج وهرب مو لادا قرلوا دف هن هسا شات رات رد

 قام تصر تئازا عضو قالخ نونلوا دنشو ماگ اهتنکرحو ل

 نی فتم مومفم هناهاش نوا طخ نالوا رودص زب رفرس# هرز وا

 طو ااا طخ راندا اضتقا راسو هتسهد و وو یتفمو هنتسنالم زقزا

 یدنلوا لاسراو رادضا یلاع رخا هعطق چ وا هدهدعقلایذ

 ( رکاسح رب رحم ناو ربازج لاوعا )

 هدنلحاوسو ر ازج رگدقا یراهنیفس ناسروق یاخوا برغربارج
 راتفرکو ذخا یب هنفس راس یمایاعر هلع تلود نداراذکو تشک

 بضع ف رش ع رش فالخ ی رالامو رسا ییاناعر نانلو هدنرانوردو
 كنافسو لام هلوتهوا بوذا رادتا ه هنارباح تکرح ولو طرضو

 هاتفا هب هلع تاو دد اقا یناحهدارا هدنساطعاو در هنن را اص

 ین هنیراقدلوا شلبا نآرج هنالاح هنوکر ارضا هدنراهشاس تاک رخ
 هناهاش نو رقعلدعع نواه طخ نالوا رودصز بام مدقا ندنو

 رکسع رفنرپ هنغاجوا ریازج ند هلع تلود لحاوس دعب ای هجا ضم
 هروکذ م عاجوا كن هسک ج هللا ینزافن قاجوا بی رقترب و یسهالزای
 یراملا د فک ندتب ور یعاجوا ز وما یرال-کو قاجواو یسامهدک
 ناخ وراصو ندناو اشانمو هلغص هللا یسصاقریمزا لماتش تامین

 هنفرصتم یاس سو درو هنناطب اضو ماکح لزاضفمقاو هدنراقاس وتس

 | یعاجوا رب ارج هذه ةلاسطا هدهسلا شعار ودض هقسرش هاو اناستطخ

 راد هرهدامو هو ناعسبو مدان هلن . راک یک یران ادوص ناسروق

 هن رافدلوا ناشکندرک ندافصا یدنب و خا نالوا ڻاتحفدلاپ امدعم

 رک ضرب أ نم ) .ینبم هنضاعا هجم و رج كل ەماغ تلود هدنراقح ءان |
gema esبیس مو سم مرطوب جم سین تل وقت سس  aaa 



۳ ) 
 ول ریاکنا كروکذ م غاجوا مدقا ندنوب هجنسا دو. ( نورف یکح یضر یسوم

 یراک عن ندهفذع یالاکت یدروکو برض کد ندنساغود

 بجو رب تاااعر نیافس نالوا یراذوخمهعفد و كر دیا ناعذاو هظحالم

 هل رب میاسستو در یلاوما یرلکدتبا ضبقو هیلخ یب رالیبس نامرفو ما |
 هدلاحره بوب هدنکرحو ز وط یهاشداب نامرف فالخ دعب ایف

 معارج هلرب ناب و انا ی رکهدنا تقد ه هناکوام یاتضر لبصح

 بلج رکسع ندهرباس لاو رمزا قباسلاق اک هل وفع كنز ەقىا س

 اتشاب ب راکی برغ ربازج یس ییازرا شم هدعاش هناصحتو
 رضع ید ندننناح یسولقاحوا ربازجواعدتساو رب رح هضن رعاب ندنفرط

 هنکم ن شل ( تیب ) هن هتشذکم ارج هدب رج هلغملوا اجرو ز این هلع دقت

 هرزوا یو فم ( دشخحا مرج رازهیع رکه فیطلكیب ¥ دشوسن رذعرازهاب

 نالوا رودص زب رفرش هدبایاوا قرهلر ویب هدشکح عفصو وفع مک |ا
 نوجا یینم رکسع مدقم هجوم هن اک ولم ن ورقه تانع نوام طح |

 هرزوا یکدلکهلوا ندعدق قر هنلق نیقرت یرادمق كرماوا نالوا رداص

 نانلوا رکذو رمزا یواح ییهناهاش تصخر هدننا قملوا تکرحو لع

 ندنراقاجصس هکتو راکدنوادخو اباطخ هننا-طباضو ماکح راقا یس

 هقشب لماش یتصخر هن رب رحرکسع كلذكن وچار وب نح غاحوا ید

 یدنلفنازرا هدس هدعاسم هدهدعقلایذ رخاوا هبا اشدلاعرماوا هقشا

 ( هیلع هناتساب همارد رظات بلج )
 هداز كل لعایسا یلزوریس كکب داو ندنرابشاب ی ونق یرظان همارد

 نوادعو تبن اةن رب ادهندساحمو هریاکم هدنولند وربندنهمرپ هلا کا فسو |

 هدنتسم هب ود "هلیسو رپ هب واتلاب نوجا هیلغهرخا ابیهدجا هردیا رومظ ١

 الف داقنةلالا هذه عمو رودقم ةندقن لذا عفدلاب هدمت یلیصح

 روت سد شب روش دل ثم ( تب رافعلاررجزرقألا ) هدنرامح ید تالسم هب وا

 | فا روو یت تدع زا روق ن ناد هیچ ا الشب لو 0
CAT یه 

 Te هد هسا (
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 و ك ا اا ل

 راو هدهمارد كل ماایعو۰ رظا هدانناو قرهذوا عناق اکو هدهبنا

 روعا یاملوا ع ومسییودح لاقو لبق ضعب راد هروک ذم صوصخ هنب
 هيرب هرزوا كع | هراداو تور ینحاصم تا 4هارد ءان هتفردل وا

 نویعسلک هب داعسرد ین هب سا ضعل كاسو دنک توغارب مدار

 رابستو ثعد و رادصا یلاع را اا طخ هلا یوم هدهدعقلایذءام رخاوا

 یدنلوا

 ( یدنفا ناغع هب ناځوراص تاماّرتلا “هلاوح )
 نیسح یحاح هداز ناقعهرق و ریز دندمرب یکم ٥یع ےس ناځوراص

 هفاک نانلوب هدنلخادرو نم ءاول هلس رقت قلوا هدنما لا "هدمع كناغا

 هبلایموم یدیا هدنمارتلا “دمع كنا ید تاماعزو را ثک او تاعطاقم
 لاجر هضبق ینسدکرت بواوا توف هدرخالامیر رخاوا همدقا ندنو
 ندهلعتلود نا رخ د هعفد و ىدا ف روما ك یدمعندءلود

 یدتفا ناع لەر و۰ ق سا یلاعردص یاداک ی رظان هت تارک دینزا ا

 کا لکو ناغا بوا حالا یسادلتک ندنفرط هنصوصخ 0ا
 نسح كدداوم ٌهفاك نالوا قاع“ لخادو هتسهراداو طی كروكذم ءاوا

 رودص زب رفر# هدناب یتغلت زوم هل ترو ص تراظن هتسهطبارو تدشم

 بوراو هلتکر اعد رس نددسگنزا هجوم هناهاش ن واه طخ نالوا

 یتطاصمو داوم عج كل هروک ذم “هزوحو ههراداو طط یتاځوراص ءاوا

 یاع نامرف اب هدهدعقلایذ هامرخاوا هقشوتو دن هب هب ولطم هطبار تګ

 یدنلق ر ومأم

 یجب ةبتر میفرتو هبلک اهبجوتضعب و كبتزءیافنم لروح )
 ( یسادنخک لوق نو هداز

 یبا مور اقتاتس نالوا هرز وا تماقا ادعا 2۰و ایفنم هدنساضق هربت

 لابع كندنفا ترع طصم دیسلا رم هداز اشاب نافع یرکسع.ضاق
 هدننیعهو كيملایموم رم اجرت هن رللاح هلبراع | عدقت لاعطرع یدالواو
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 ی رافتم كندنفادچا ناص یا رشا لبا مور یمادنتت نالوا
 |دعاقتهو ابفنمە دىلو اک بلا یوه رم قد اسلا ناک بوتلوا لب , وحش هب یلوساک

 ۱ اف شا ۱ بواوایرادهنب زخو اضم قحا موق نم يادو
 بولو ازا * هتاکرح اضر ینالخ ی د اغا یردق مق» هدلویناتسسا

 هرزوا قلوا وجهلبسو هنلاوحا قسننو هب ود كلا یوم عوببم
 ج د كموقرح هلسا او تاراشا هلساضتقم هدعاق كتو مالسالا حش

 لئاوا هد اږاوا هلقلعت هناهاش هدارا هنتاصوصخ یسالحا هب یل وساک

 ہد واو لاسراو رادصا شر رها هعطق یکیا هل رات های

 یدنلوا لابا هلیترمئابم شو اچ هروک دم یافنم ید موق رمرادهنب نخ
 ۶ یاب نشد وج دجز نو ريب هنم ۶ یاجرب هلک دنام هک یهاوخ رک ا ( تاب (

 نطصم فب رش نالوایمادجک لوقهدنغاحوا ی زیر ارو

 ندنعبدلوا شما راجا هتکرحیض م قالخ بو ذوا هدنلاج ودنک اغا

 ي ایر: یلاع اکر د نصوصخ یسفلو | ین هل هل زع كموق هل
 جرات هل.تفرعم رشابیم ندقاحوا هلک | اهنارب رقت اب اغا نسح یباعا

 هدندنعهلایومیسانا یر جک صوصخو و الجاو ین هسا و سەد هود رم

 ( ةت مهانذخا اوتوا اع اوحرهاذ!یتح ) یدلوا اب امری ماب وک هبودننک

 یعیسب لوایانار دص لعفلاب مولا ینو کج یینجوا یعرکب كروب زع رمو

 هربتعم ندنسهرغ موق رم رهش یمهبنر كنبدنفا باهولادہع دسلا هداز

 ۱۱۱ تا یار نداو یلعت» هاها هدارآ هتسومح یو
 بفطاوع ةهرح هن رافدلوا هاو تر ها تسد غارچ هدعد و هناکولم

 یو ر نارقالانیب ینااش ناسحا نایشو ردق ندهناز او هدنب هلع

 ( راو یم ارک یک مرک هقلخ کرلو ینلصخ یک تورم ر

 يس تاق لوبناتسا اقناس هرزوا قلوا ریتعم ندنبیهرغ یمرح هبنا هنسو
 يلوطانا م ىدا نیما دج دیسلا Ein بیقن هداز يدنف) هللادیع

 بواوا یی همرکم هکم هرزوا قلواربتعم ند هرو دم هړغ سو ياا

EE 



 || لوبناتساهیدنفا يجر دخت ريم هداز کی سکر چ یسیشا ور ابا
 ۱ یس وتکم یدنفاهداز یردقد اسمالسالا محو یدنلواهبچوت یسهباب

 | یدقح هداز ندلاردص نالوا ین هسودر مدصا ندنول بولوا

 نامه بوسارغوا هنرابناح رصمو هلع ُهناتسا یدنقا هللاا طع دهم

 | ندنفرط ماش هتیصنم ندناو هتوریب نالوایسهلکسا ماش ندسودر

 فا تزوا تا طص ندنسهرغ نیر روا و زوتوآو مس

 هتیدیعبت ید تاقرب هل رقنوب و ماکب هلهیجوت هرونمنیدم مان الا فم
 ( كقوذ نم باقع نمأت الف كود نم تلط اذا ) یدنلوا ماعا

 ( ربك ٌهطارد لالستخا عاهدنا )

 طاصو مدآ یراردارب كناغا بجر لوتتم قیاس یظذاح یمهعلق هطا

 | كنءروکذ «عاقو شمانا ح ونس هداراو ما هنوکرب امدقم هدنرافح رکبو
 | هکب شیورد یاب يجوبق هداز اشا, نطصم لغو! كبنش یسهظفاحت مما

 | هلعحوره هنن ودنک هنبراقتک هن راتاالو هلج رج ندهعلعو شو اهلاحا

 هتسهعلق هطا هج وی هل هفوخ راموق رم نکا شار و تدنماو تصخر
 هاب هن رلک د لبا تخم هدیلس هنطفاح یبهعلقو تکرح هنابغاب بونابق
 منم ناف هدنرالاو هبوق رم هعلقو یرامادعا هل راتبضاو روج

 لود قرط هبلایموم ظفاح دنع یطیضو ع زن ا برضو ارح ككرالحم
 هدنزدب كلراموق رمو شما نيت رکیع هتعم بونلق رومأم ندهبلع
 "وف یو یری- كني سهعلق هطا قرهنلوا طءضو ذخا رللحم نانو
 رکف یی ەچ ِتماموو علا طم یراکماجا ندعیدلوا شاک هب هبب رق

 اشاب ندلالو هداز یل د هبت یرسص2۰ يغاج» هلاجرت الاح هلرب هظجالمو

 قب رطلابسح نکیا ردیک هنت برص یفیدلوا رومأم هج دیقم
 ناک رح یراق دلوا رسماجتهو )امد هنفرط هبلار اشم هدندورو همالبمالا ج

 | شن | نالوا ریکواع هدنراقح لرد | تمادنو نامش ر امظا ند هيض لمان

 | همانهامتسا هل ذ ام! عفش ې لار اه هنسافطاو نیکست كن هن اکو لم بضغ
 س ا
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 اپ صسسسسسس سس شا ته نسسس سس سسس#

 هلاراثم یرکب وا :موقرع یزردارب هجروا ندنرافدلوا شا م دقت
 بودنا هرکاذم هلفارطا ییهروکذم "هدامو قاطنتساو بلج ك ردا نیمأت

 مالالا د es یغندداوا فرصت» كمدآ موقع یردارب وی
 ناک هدنسانطق دارغراره كخاص یردار كچوکو كنسهعطاقم
 یسهعطاتم مالسالا حه ابو یساشا هدنزهدهع قباسلایناک كنسهناکلام

 دواب یدر هب ودننک كن هجا یک درب و هبیری» بناج امدقم نوچ هصح
 مود رمو یل دب هل اهعطاقمرب بسانم ولضٌ؛اف شورغ كس زکس ندلع رخآ
 e مالسالا ح# ىج د كنس دعطام۰ یهدنساضفدارغرازه كحاص

 هج هر واو یسنلوا ےہ ظنت هلل رب كراتروص نالوا رک ذ والثم یسهصح

 تب اک دو نزاخش یک دلا ارتشاهدننور دیمهیصقدارغلب كرکب وا یشادنرق

 یا ق رق زو زکس كہ چ وا ناسکس نالوا یہا كنهر اس تاراقعو
 عطق قر هناوا طی ندب ریم بناج « روکذم لالما هلساسطعا كشورغ
 اعدت ا ین لوا ناباشو نازرا هبنس "هدعاسم هتراهوصخ یسلا هقالع
 ی راق دلو | شنا د مع هی هلام "و بوط نالوا دوجوم یهعلقو شا

 هطا هبلا راش« ردق هبصلوا حارخاو لقن ند هعلق یدالواو لابع كرانو و

 ندنفرط هلا یو هرم ا لوخد هب هعلق ریارب هللا یمو»ء رم یظواح

 ند اا راشم فرط هتسهلنداحم هعلقو نیعت مدا رفن نوا هنام*هطفاصت

 هدنراقدقج ندهعاق ةاج هللامعو دالوا راموق مو ص صحو هماقا تارفن

 هل محو و هجا یو هرم هروب نم هعلق بولا ینارفت یکج هداه اقا هملاراشم

 ندنفرطاشاب ندا الو هللاراشم کودناشغلوا هلواةمهرزوا قغلوا ملت

 سالا یهو ےخ یوفع كن را روصقو مرج هلمجواواو انا تارب رحاب
 ورد هتوا قام كناشذ یارزو صصتع+ بواوا شفق اعدتماو
 ناباع يداکدلوا لوقو هدعاسم نیهر هدهناو دخ دفو مراکم دزن

 بات ان باب هدنقحراذلوا ناماو وفع لرذا ثیثتم رظذ عطق ندنغیدلوا
 مدارود یادتباز ( تاب ) هناهاشداب "هدعاسمو هداشک اعاد هند تطلس

 ( رودات )
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 یدافم ( هانک ناتهود رف زا تسدو وهع ناکرزب زا *# هاشداب رو دبات

 یو دا ندنساضت2» هنارادکلم يش قلو اهدا ز عمو خا رد راب ره هرزوا

 نالوا هدنراهد مع كخاصو مدآ نامو رم یني هنغیدلوا نام دىق هت دراو

 طبط ندریم بناح كر هل رب و ندءمماع "هناخحش رض یت الج رهعطاقم
 كالا قرهلق اطعا یدیساپم یراقع نالوا هددارغلب كرب رو نو

 ینو دباحا بجر موق ره یافوتهو قمن وا در هب یریم فرط ید هروکذم
 هدلاو:ه یتیدنلق راعثاو رب رح هرزوا قمل وا تاکساواضراندنفر طراموق رم

 ارج “هدب رج ید كراو بول وا رظن فریم ندا صینافلخم

 یواح یناماو یار هدیابلوا قر هنلق هدیش کم حفصو وع لق هنر تشک
 نامرف نالوا رداص هد یخ ا یذ رخاوا ااطخ هباشاب نیدلایلو هلاراش

 صاوبشا نساشاب ندلالو قرصا هلاحرت هکنس هنسالاب نام
 نالوا نصح*هدنسهعلق هطا ك جرافوتء هلم جو یتددنلوا ناسهدعناشداع

 یار ند نم هناهش فرط هن راناحو لام كن راتاقلعت:و كن راشادنرق

 یی راقچهماوا تتاعفو لوم هدهور نوچ ا صوصخ و هلک لر و ناماو

 هن رانطو اللسو جارخا ند هموقرع هعلق كردااقلا هن رشوه لنوک

 یافداح هلسهناخ هبج و تا٥ هفاک یمهناهاش هعلق بودا لاسرا

 نسهیایا رب رح همرارقتداسرابرد اعز رسم ینیربخ هلی سل هکب شی ورد
 هب هظداحو طبط یهعلقو هدشک هناهاش فدرتبانع ف رش طخ ود

 یدنلق هتشون یلاع مما هقشب رب ی د ههب)ایبوم ظفاح نوجا تقد
 هطا نوعتج ندهعلق هبنس هدارا بجومرپ هلن لعتم هاب راموق مو
 هلا راشم نی٥ ییعیدنلوا لست هلا یعوم رم هاسامس هفاك یس ەەلق

 ۱ بود .هگ قوج ندنرابناج یسهدور و قالفاو هلا یوم ظفاحتو ندنفرط
 نیسح نی رڌ یرایتدخ نالوا هد هدباب وب هلکعا دورو تار رخ

 ۱ ج هباشاب نیدلا لو هلبعلوا تیاوپمو سا ی نیهرو تظوظحو
I ۰ ۰۸ ۵ ےھ ی ۹ ۰ ۳ 3 ۰  

 سس نا و و نو تول 9 واف هر ارس ندهناهانش "هرخاف



 یزاهوق رع ةلس هظفاخم كني رافرط هوب هرفو كروكر ومس رهن ةعلق ظفاحتو

 هلا روس ناکر ا بوئرب هان فسو لهجوقرب یابی وش رومآد هيف

 ساررب و كرو ك رو«بوئرب ید هنسهدوب و قالداو قاچ رهوجزب
 یدنلد هاهاتش ناسحا سا شعالود

 هک لاو نیئأمو نیئالثو انا هند علاقو 3

 ( اتقشا ضهب مادغا اضق نامرفرودض )

۱ 

 ةنابوجاضرو ر زو هدنلاح ورب ذ هوا ھازا یتسهدوب و راتناع رفس
 هتفردنلوا تا اضتةالاتسح هعفدو یندذلوا ندهلوقهروللو ةدتنکرح
 خج ودهناهاش نورقم تد ال نو امش طخ نالوا رو دضزب ربا هاش

 رهشکساو یا هج وڏو راگککخدنوادخ ال اح یسهذام یمادعا كموق رخ

 عود رح ةرکضندقدنلوا هلاحا هنأر كناسكا هارو قرض ی راقاحش

 ةنلا راشم کیدل لا تع زع هنفرط ماشو ٹکر څخ ندراصخ رفس كردنا

 دی نوجا طر هللا توقع نکل نولوا شوا هدافا ندنتفرط

 یتلیا لو ةا رولوت یبسهراح 4-م> و ره ی“ هتنغادملوا ندراندک

 هرزوا قواو امم قوظنم فرش ط> نالوا رداص رخ ۰ یصوصخ

 ضا ناشلوا لاسرا هباشاب ىلع طفاح یتاحریماو یسلاو ماش ال اع
 ره هندناح ماش مود مع هددسآ شف دک نو هما هلناونعلا ل لج

 نمک لا عاعشا اشا ةللار ون ق ,دلرا تاقا هدنهاکرد یلحا» < سدق

 هب اان باغ دعس دجم فرصت یزاقاخت یرهشک و یرهش رق الاخ

 ینادلوا ةدروك ذم هاکرد هلبمدآ رفن چ وأ کیا كموق رع یدلوآ بوزا
 روکذ م ءاسضق مولا نوا هظفاحت ینوق عید لیلد رفن شعلا لاو

 شامکب يعاحومشآ هلا قع یبراقدلوا هدراذکو تشک ةدنفارطا

 ندنفرطهبنوق ید كنصوصخو روما بولوا سب رب خدق زا یاضق

 ۱ ( تور )



 یم هنیراقدلوا یزبمظو نیعم كکب هدد یلغوا یلءكجوک ن دار ودم " 

 | الاح هرزوا كلنا ارىساو لارا هتاود رد ینعوطت«رسو ارچا یینازچ |

 ۱ ارا نیبم ییکیدلک ا تور

 ۱ هل اللد زو چاقرب هبلارشود هندصرو ینیدنلف ید هب هباعرد ید

 | هدهعفدوب ندنفرط اشاب هللارون هنب یکج هدا موج هني رزوا راص رفس

 | ییادعاو ءنخا لاح رم كموفرص قجا بونلوا راعشا هرارتتکوش رابود

 | تقعزد میاردنا ج ورخ هرمشیط ندهروک ذم ةنکت تفونره كر دبا یی |

 | عزو یدنلق رومأم هدعرح لئاوااشاب بلاغ هبلارایشم یسیلاو نامرق |

 ]أ نلغوا حاف نالوا هدنسهعاد قلت اعا هدنساضق قیئالوب هدنلخادیایا |
 | اضق نامرف هدنفح بوبلوا هدنرل اح ودنک .دجا یشادنرقو كب هجا |

 | هبردقلاوذ هلغاج“ رب زعنالوا هدنراوجو برفیهو هندناح شع رم زه |

 رزتض لاصبا هنلوب هداج كل جام صوصخابو هنب زافرط یعاخ |
 ۱ ثولوا ند همز ال ینهلازاو مادعا كنامودم ندراهدلوا یلاخ نددءلو ۱

 یران ابغا زاضقو یرلیکب یو و ریاشعنالوا هدنسهعب را فارظا راتو ۱
 ران ملقلا )الخ یرالوا نامل شان ردنلق یتشلاو شعزم ۱

 تولز ونک هل ناموف رم هل.تفرعم هلاراشم هر ز وا یدافم ( داطصد ۱

 هدهةلاخلا هلءلوا قضح ینجهلوا نام یربمطت كنة هوس رع لاو |

 لم جوو كناموق رم ی ئان ندنفیداوا هدکت | برقتیتدوع كنیطس جای |
 یرلتنواعم هسک نالوا وانامرف صوصخاب و یراتکرح اضر یالخ |

 نالوا رودص رب رتباسمم هدنابلوا نیفلوا ندهمزال یرلازج اترت هلبنس ۱

 قافت ال اب هلا اشا دجا یسلاو بلح هج: وم هناهاتش نواه طخ |

 كالا ماعهاو تفد همادعا یناموقرم نوسلوا هسبا رواوا هلئروص ه

 ادا روم جام )ارام هدر وبه هام لثاوا هوا |
 ورد ۱



 | هتتیم وران دتدمو هرز وا بولسا نالوا دمو طدب هدفا ندي |
 یم هتک ودا ولم لانها تتنها هلنعوش تالالتخاو داسف هدزم زا ۱

 نلاها نکا هدشناح رضزا هلا اکو داتشان دم و رشخ اب رد ناد ویڈ اهدقم |

 || ۰دی ارت شا نالوا دانشاب یاس هد موق رم ةن داو |
 | قفص » کوو لضوا اس یه رص قو قطسم قالت فعلا ر كو 1

 | هناغ لخوا یتخافو طم رادلع ىشادنرف دبع ىغا وق رق قبا |
 هدنف :راسمعکو ردفارب مهارتا یاس هدنسوص قاروخو اقا جوک |

 یلهنوقو :یلع ساخ دروکو سو یا اپن هدنتلا رکو: یصصم قالوچ |

 ۱ گا نی مع یلغوا ك: یاخو كج نلەچوىق ییاخدو ف یرباز>و دح |

 | یولتنما ندزز ددفم ماا هجا هرقل زارو دا یاب نانساب؛یبامسو
  یراماملوا لاخدا ءرمزا مویلادعب كرانزو و اهناوهدافا ههبلاراثم یتةیدلوا

 لاح دا هب هرو نم هنبادم دعب ای رادود ره هات هنب یلکدابا اعدتسا یتصوصخ

 ملباراضحا هعرش سل میا رولوا,یزدیا لوخد دوخشدوخو قماغوا

 | اطعاو رزم هدنقولوا ندنئوط هبلاراشم هدنباب قفل رابیخا 4 داعسرد,

 | ینیراقدلوا دمعت ییاسها هلطاب هتکرحو لع هجوم یبلرویب ناتلوا
 ۱ هروآ هلم هنسدم نيرا مدش رضكو مالعا نديا دورو هع دو نیم

 | قیرط كلم ةقباس ما طظتو ةناص ندنسیدعت داف بابرا سافا
 | نیزادعب هموقرم یایقشا هوز وا یرادمهت یاضتقم ةاقو ندللخ
 ی هداتسرفو رادصا ف رش صا هدا قعالردصاب قابا ةرممزا

 | تکخرحو لغ هرزواروک دم هجو هلکع اهدافا ر رقن ات اشاب نادوق

 هوجو هدرمزاو یدنلوا رادصا یناعرعا هدهرح هام طساوا نوجا قوا

 درفن ورتدندمرب هل راتتشان« قلن اىعا شابو قلن اعا زهداز بت اک ند دلت

 | نتن شیاسا بالسلاو کوم یکم ماطت "زارتت ل التجا ودنا
 رش كل اموق رخ هات هنن زاقدلوا هد ادتنا هراوطاو حاضوا بجوتسم
e eچ < دت مپ چ ین و ااا ی مس هک ی ا ن ات ا ا ت ت ا س  



) ۴۲۴ ( 

 ۱ هیلخش كنهروک دمه دلب ندندابقو |
 | یسهلخادم ,هبشیاربز ردقنره كن هتسک مان اغارعت نده ابطوب هنب بولو
 | یعدآ اب هچرک ٭ دوش درکه داز كرک تبقاع (.تیب )ہد همنا نتنهالولا
 | هدلج را یندكنا هلو یسلوا ندنرالغوا باک هج*ادوم (.دوش رزم
 | خر هب هلرشایم سواچ هلکع ااا هللاراشم هد نصوص یی ماقا

 ۱ یدشلوا ارساو الحا هور ول نیم هربازچ ازومأم هت+اها هدوللدم هدموق رم ۱

 | هلی رایدلرویب لسنمو یاو هلی نامرف هدناملب غیچ مقاو منور كلام |
 | نایعاو فورع+ سا کو دبا قفاومان هنطوربش قلنابعا ییصف نارا

 | هتیراتناو بیات كنيلاسا هر زوا تح لها ضعب یوم یمن
۰ 

 | شاپ هتم هد ل زهداز بتاک ن درازا نهق ااا دالا قوقوم

 || ند هيرودنللوم هوا بولم یمهلاجا هرخا ندتنطلس فرطتفل اجا
 | جایطا هداز یلچ یسصاق یساضق هبلذ اتبای ندنهوچو رهزاهنیو

 | رایبخا ندفرط ضب یفیذلوا نقاب هصوصخو كندا یاو ق

 | هبهفرعروداو یتسحب یکر لکن زاضق نایب هسیا كنغلنابعا شاب ریمزآو

 | رادبدب یفیدنوا.سبقم هنفلن ابیعا رللعت رخآ هلتسهدب یفیدلوا ئش وط

 | هوم نورتع انع نوابه طخ نالوا رودص زب رفرش ندنغیدلوا

 یقلتابعا شان رمزا دمر رخاوا هلن و فطاوع نامرف نانلواررادصا

 یدتلد هلاحا هبملاییوم یدنها

 ۱ (:اس نیما اب ناربم بم نلسحاو هل هعلق ءان لب 8

 | یسهعلق دیدحب هلع ندهباقاخ عالق نالو اشنا تب درد هډ نوط لیچا ویس

 | یم لوپکین ندراببشاب یچ وبټ یحاتفموب میر قزهلوپ مای نسج
 | یسیلاوهربیلس ندنفرط اغا نطصم یبما انب یراهعلق قدی دبدچا هلقو

 ۱ هند بعسرد ید ندنورط هبلاراثمو شذردنوک هنیناج یاب یدیشو

 | راحت کودیا شلک هبوب ارق "هوق ید كنب هعلقر قیتع "هل ها دقت
 ۱ بک هلغارجو مافي ياو قیص بلا یوم یییما اس و شغلوا ااو



([ ۳۲۶ ) 

 ۱ نالوا رودصزب رفرش نددلجا یندداوا شفت ااو راعشا یدلمادادعتنا

 ۱ بر هلا یوم حسام هن اک ولم نولسم یراوء نوا طح

 قر هنلوا اقا هفده طمع هی یی ونک بولوا ناسحا قارمٌّعم

 | مرجگزخاوا هدنابلوا هلذغلوا هلاحا هندو دنک ید یفلظفاسح یلویکتت

 |  یدنلوا ریستو تعب و ربرح ف رش رها اباطخ هلایموم هل رات

 1 هد هسسلا شالوا بلج و ل اخدا هت هطبار تو بلح تابا هدیه ةلا عا

 أ هلت رب مدع و رند هوا یرثکا ندنناتسهتءو ندنسلاتها هراول مع "هدلر

 یرلددلوا دا هو لئام ءان هتل سم ع وش هدنتماو ماشا “هدا

 م ولع» ی زرلکدع | دانا هنس زانلاو ناثلوا بصا ندنهابشدان یرظو

 | *ارقف یرنرادتبا هتکرح هک و هدرب هدیکیا كرا و تبولوا رو مشو
 | تسانکو ب و رهاظیتبدلوا بحومییژیاسا تالتتا تك کلم هنکسو تعز

 | كچوك ك باح لاها هل وبندنب یشان ندقلوا رباتف» هب هناهاش یاضر
 | یارو تعاتطاو دابقنا هباشاب دجا دے نالوا یرابلاو الاع کوب و
 | تحارتساو نما نالوا هناک وام تلاطم صعا كلردنا تع۰ هنسهذاراو

 | تکرح الخ مکر ھه بودا تود هنصوصخ ناص خا تبار کک
  ترادسج هعطو والثم هنتف ظاقنا وكر رحشو تفلاسخهنبرما كاجلاراشمو

 | نوجا قفلوا ارجا هیسایس "هلماعمو ارجو بیت دشا هدنفح هسیا ردنا

 | بلح نوچ رام لا اسهناو راعشا هت داسر د یب راتفک هل راتو پشو متا

 .هوجوو ناطباضو ابلعو یقعو یشام بلجو ههنلاراتثم یسیلاو
 قاض د یسالاو باحو هعطقر هدرفط هاو لئاوا اب اطخ هنسالاها

 | ینتذلوا رومأم هتماظن هاوو هرزوا یورو یمانشراک همزالو تبر وام

 هل رال کتنو مفد كتو اقشو یی بایراو یار و طعض تاهروک ذع تلابا
 | كنهطبار نالب رب وو هتندهاجو تنایص تكلم ةننکسو تر دز ۱

 ۱ لج وا :دفسا E ۱ تقد و نىس اوو سس ندرت قیر رطب



iندنراترمم» و دم ڪڪ ءا ا ۱ نا دی دا ۳ قانقشا  

 | هماقا راظ»ا ع هرالع نالک مزال هدا ها یل د ءانتاو افعض ۱

 | ینمالربو تصخر هن رالوخ دو تدوع كناتقشا "یرارفو ننَعا افا و

 هموق رح تلانا نوح رامام هلوا باتصرف هنعاشا داسفو هنتف هنوکو و
 | ینیدلوا شالا رشت رازدلر وس دکوم ندنفرط هزاضق عقاو هدنلخاد

 . رعو لاطب یلغوا وعندنارودص نان رج اتضق نامرف ناعفدلا هدنمحو |

 | قاقا 4 راک ی و رب انثع ضعف نوچ هنا دندان ەد اناۋب راشیخت مات

 ۱ ولداترود نالوا یتهناتدع تالتحاس نواهلحانهشا قاطو كزدنا داعاو |

 | قزهلارخ ین رافدلوا شبا نصف هدنآ ها لوخدو دور و هتسسه رق

 | نیت ەن زرز وا لاحرد یا احد دش یاد ک ندرانشا یوم

 روا با نکا رلشعا یادصن هب هنر ا ګرا دوم هدکدل | لاسراو

 | كني زاهد رک رم بو ریکهبهروک ذم ی رق اب مضواب ر هیلایعوم هلب راماتلوا
 | رارشاو ًانسقثا رادقلامواههو شنا تفرکو ذا نایسالاب ینقاطرب |

 | كلاما یرارف ادغام نادرلن و و شغلوا مادعا هد هلا تقم یاننا ید

 | جاقرب هلذلوا ع ومس یزلفداوا شع الوخ دهیاحنور د هجوا رک یراضهب

 سؤ ر كرفن ترد زاوا هل ندنتالصفت کو دنا شلروتک هلا یرفث

 | تارب زح نالوا دراوهعفد و یواح ییکیداردنوک هنداعسرد ی)هعوطقم

 | هلتکر حو ربدت هنالقاع هل م>و و بواوا لاع اع طاح لأم كلا راشم

 | هد هناهاش دوو مر اک دز یکدلبا نیت« یعس هتدادصو تعدخ نسح زاوبا

 | ندیناو نخ لاوتلا مع ناوخو رادروخزب هشم یرهلوا نیست نی رق

 | نوا طخ نالوا رو دص ه»ایفرُش لنه نسا زا مجوت یسلوا زادهزهب
 | لالفتما ةدنرو ء١ هنو دند ك هجوم هناه اش دان نوفتفطالُم

 | اضم كرد ات شک نوفرفو ید هل و ندیو عامان بنتا

 | اا راشم ند زیغ دل رکو هوحو كر داب و و یسلنا تزض هدنس «هزال

r rترا. ال نکهلا دوخا را سام هنآرو صا  || 



 اار راؤمو ره" هدهیس 7 دزب زن قیاکشو رکش رقبا

 رخ وا هدنبب ی رال۲ تکرح هروک کا یموکج ناتسسبد رب ز هاب بول
 | لاشراو شیاکبو زاد ضا یوا یلاع رہا هجطق رپ رکید هدروب نم هام

 یدنلواا بس ټپو

 ( .هبردا نابناتیسوه ربو لزج ر

 "هوشعوخ رچربمرب ( ع.) ینعی درفتمهلیغلبشاب ییجاتسوپ هنردا ور دن دهپ
 | هرزوایدافم ( یورکمذ نما دشیک یسکرب یاو یا ٭ تسندابقعاوا
 | بحاصامجک نزح زا دنا هوکدر*هلرب ندر دقو ابسضق رکج هج دیبا کز
 | ةدنیباگنان ةجيق راوطا اغا دن ىلغوا نر رو دغاط ايك قاب ٌهچقو

AN ADORE ERR۱۳ و  
 | هباغا دج ینبتوخ قب اس یمن راد ندرابشاپ یج ورق قلاب یجناتسوا و
 | شهلو ناسهج سورع تسیا هلبج ( تیپ ) یدنلقلی وغو ضیوفت
 1 ( دما یھ شک دیجر+ هرمذح نتا هک راد

 هدب دح عال تبر ید بقا نی ندیش روبآم ر

 ( تادخرس نآ تاسرب ضعبو ۸

 ۱ و هتننارک لاا ع الف نالوا اشنا تسدرد هينا اوین ۳

 | یرلیولطقلاراقلارا هكنسانما انب و هینیبترپو مط كاسر اسمزاواو

 | تاود فرط هبنبرنسو اسظعا یب رد كر هجا بایسحایبع نالوا

 | ین زهرومآمروما كنسهلبدچ یفرهیملوا لساکو یخارت زیو ندهنیلع

 | كيدو رب رج هنیرافرط تاعفدلاب ناهینتو باصو نالک مالو لیست
 | هننکودیا شاوا لیتو قیوشت نی روکذم نیرومأم هروک هنیاضتقاو
 | لتصمپ بوناوا یی یمهلتج كي هموق رج عالق ردق هب دی ارظن

 | یبادعامبولوا مات یبنکیآرپ طیف ندرلنا ۔نکیدلک مزال قفل .یدارا
 یرافشک ندنعیدلوا شءروک شحاه ید يرافورصمو شماغ زونه
 هيج نولصو نو رلماننا.میقانارب هلا ینو تب ؤر ؛تكتیراباسجوت

 ( لمحو )



 فوق EE ا ا لار 7 هشوضشو ارظن هم دلوا هلمحمو |
 تبیر نیو مزلا هرژوا تلقح دعاوق یک نینعت زما تلخ رب نفتارذو

 هما مار هنوکوب ندا نیصکندح لوا ةن زور الاح واک یتیلوا |
 طا اواو وضو تتلف نح د هلو و رواش دنواساقت القم |

 مرر هدد: ع تلاوت تلا د 35نا 5ر غوت طاس ر ر ۳۶ راع

 تؤراو هتلخاوس ةنوطو تکرخ ندفرطوب هلا یعوم یا ند ةا تلاع

 شل كو هک دروب هدهاع یت را 9 قره شال وط یههوقرم ع الدف

 ۱ ةف هة ىر عنف ساما نیش يل ق ضن را قح هلما هرکضا دن ۳

 1 جین اس ا اخو هر اتعمو یف دک هه: وه راتو هسدنف دعاوق

 | هودقاارذق يع هضوصخ دن هنداعسردومقرت یب زراف د كرد ا هنزاوقو

 دل وا مار غاو کد هیناخوا هدرفض هام رتاوا هوزوا كالا ماقهاو تقد

 | اقش ماکت او # تسیتتهو لضف ات كح ا تدتر ( تيب )هلا موم
 ۱ اا ن ازا هل تمع عش. هد د ناناس هنام] لاحر دح دانم (تسزدقو

 | یاد تاب یخ راش ی وتو یدلوا نامارف هند رومأم نو
 هوت هززوا قام لا طیضلا ستم یا” یسهرق نامش متهاربا ناار |

 | ینا هلنفاخ رومآم هتسهطفام نیما تاو نجاع یو دنت ولو
 | ام دیر اوت ااو اعز یخ هلن تل اقا ناح وزاضو |

 ۱ ینواقاض» نسو هتتعف لا وق نوجا قوا ماد ەد هلغف اگ

 | دنشر ند امر نالوا یظفاحم ینوط بواوآ یف رم ناش“ انتتنم

 | هدموق رم هام زغاوا هن قوا ین زات روما »| قرالنلق نیت هلنیعماشاب

 | تّونغا تساقا ةد موملادعب ی ول لاو رسو زاددصا اق یتش لا

 | قس ةقلق هشلش یر هلو قرص :ندنرم تناح قزاتص ندا تاققا

 | تای ع لو نکو ا یار ر دک از یل
 س | نیز ناما لش نوان“ نالوا رو د ادد هرزوآ كما |

 جر رک داش طخ هشعا گاو ید اف دیه و ۱



( re4] 

 E e E ثر هنلګ یرب ۳0 رادصا 7 لاو ۳۷

 ) ناب ر چکی یا ی قاو لزعو ناشکاب هداز یرباج ین ,)

 | هل دیع هداز یرباج لاوحالاقویس یسضاقهفوصاق اس ج رخ ر اتعاب

 ییابقشا همر با هبا> + ام امدقهروک ذم هجورب پواو |یلچیلجر یدنفا

 هب یدندا هداز یرد قباس مالسالاعیش نامز دعب و دا: ءا هماجو ناسا

 باب ۳۳ یدنفا ا ینو وب تواود نده رود هلا دانتسا

 زواح ادا یشثلا ) قرهلوا داصء« هلّعحال یم ندن. اا دابنکی رحم

 دری طخ نالوا رودصزپ باهم هعفد و هرزوالأء ( دص سکهنا هدج

 هه اضتتم لام مما نالوا ر داص یمالسالا جش تراث اب هجن بجو  هناهاش
 سواچ نانکرپ ناشکو الجاو یةن ایا هناشک هدرو نم هام رخاوا

 ةرمشع نم دحا وک ) لاحو تقو یاضءةمرپ و یدنلوا ارسءا هلت رثا
 ۳م از نوا یضیداوا نا تا ا
 ردالتحم نسرولس ( تاب ) ید هعفدو ن اک مزال لادناو

 قر هناق تیاعر هنسهدعاق ( تافا ر بخلاف هکر دراشء د # تاقوامکح

 نازا دعب هده ا: سا نوردو ی: لزء كیاعا نسخ یساغا یرهب

 تلودورع ماودو تماقا هدنغاطروفک: نیو اینانم هنو اک نوناق یتماقا

 هاکرد الاح یفلخ ینسا-طعا یلاع ما نوصلیا تبظاوم ه هناهاسش

 ۱۳۵ ا ااا ناار اض نا
 یدنلوا ارساو الجا قرهنلوا بسنت هنغاط روفکت یلاع رعااب هلیسەت

 ( زونکمدقنزورن و یدنفا مراص مهاربا توف ,)
 ۱ لوالاعمر هام یدنفا مراص ےھار اقتباس يما هناګ رضو قسا رادرتفد

 | یذخا ندب ربم بناج كنم افلخ بواوا باتکو باسچ مع مزاع * مو

 ۱ ست (ع) بواوا نوفدم هنیهز هدننورد هطوا شاط هلک:
EERE۱ نوح و ولع هلا بهذ بلایل هدننومص  

 as ید زوم رب و رد ی افت ما نوا



( ۳۶۹ ) 

 شما نوتا زونکع زکدلاب ادعام نداصح ال تادارباو ا مشارك یاشا رات

 بهذلانو راک ندلاو ) یلاحكنهشدبابر لواو راو هرزوا قلو ا هقوچ وا
 هلع رک محمفت ( ملا باذسعب مهرمشبف هللا لبسق اسهنوتف الو ةضفلاو

 تازلف هل رابتءارثاو هصاخ رطن مطق ندتمجوب و ریتم هلءتمج یتیدلوا
 ندنداسعم بولوا رقحا ندرلنا هکاب و ررقم ینج هلاق قرف ندهواس

 داعش هلا هغ رحم تهارک هقسب ندنو و یلاخداو نفد هنیمز ریز
 عاابط هل یامساو لاعا یتاوا ندشهوک و نوا هرزوا یدلوا ۳ ونک

 تفاطلو تذلرب راد هب هیناعس>و هیناحور ظوظ> هدنو و ریاغم هب هی لس
 لالخاو ندداععا مدد هقالخبان> تلافک داء قازرا قحا نویلوا

 یخادلوا یسانعهر هعش ندداع:-ا *وس ع ولر یدا هدارع داتسو داد

 وه هلضف نم هللا مینا اسع نول نیذلانیسحم الو ) ردرهابو یاب
 ) ےل رش وه لب e ارخ

 ) رازج با اح زا طظداح اخ ناش (

 یراس ن ؤوغاط ضرم هداننا و كناشاب رع یسکب راکب برغ رب ازت

 نساح هدنعح هلغغلوا داعقاو باخنا ییاد یلع ولتفر هنر كماایموم

 ناسحا تامه هروکذم عاحواو راوارسو نااش هناک وام هس تاجو

 ینساعدتسا یلروس راکردوغب رب لس هناهاش دان هه "هدنعاسم هن رایسلو

 نربغ باحکا كنسودنک بواوا یلاع مولهم لأم كناضورعم نالک
 هدب زا رمش نرضح دز رادخالاب کو دنا ند تق ا دصو رد بانراو تعاح*و

 نوامش طخاب ندهناهاشداب یراوءلا هاماش فطاوع قرهلوا راد

 جد هس رح ا نانلوا اعدتراو ساعلاو ناسحا یسهینر قاناریم رم



 ناپدنل اج نامرف دوو اد زا هل اا PE بب معمار اتن

N 1 

 ( تابیارفلامع تاہمجوت ضعب رک ذ ,)
 نابضمر هرهاف ربصم ءاضد «دنوکح یجز ومط نوا كلو الا عشر هام
 جم ی٤ رق یسضاق ف رش سادق اقناس هر زوا كلی طی ندنسهرغ

 هسماخاب یاو هطلغ هرزوا كن ا طرض ندهروکذم هر هن و هیدن ||

 تفت دجا دبسلا هداز واک یسردم یبهسردم رییک هند وصايا هب هاب

 لصوما رادکسا ءاضق هر زوا كعب ا طیط ندنسهوغ نانیعشو هب یدنفا
 ثفراع دهم هداز یاب رع یمردم یس هسردم ناتطلیب ناخ رهوک هیناسهب

 لاعردصو مالالا سوینءاد یرب ره هل وا هنج و : ب یدنفا

 ق! يلعلانمبحو تیر داپه هنسهمزال "یلاوءهراسیکو مارکر ودص ترابز و
 یجارلب دل | ترشا هه هب زا "هب دن د ناسعظا هلت راع مو مدح

 | (ام ایمل رمتاعالا) یدنفا+داز یناب رع یسضاق رادکسا ند مچملا یوم

 | یتفر ياپ هن ( تبب ) هج »اض تقم یس همسر ق رط ةصاخو هجساغتبم
 ۱ كن هراس لر بد ( ندنام یاو نقر بف جەر ن رد # ندنام یاح هن

 ۱ عین بولوا ناب رع ندناماسو تورت سابل نامزناذهیلا یتنزان رع تما
 تنا شداوخ زکلاب هلا دابنساو قوت لاک ندداتسا قح لمح یتاقوا
 | هبفدوب هل وباربصو ج ون رع هل ردنا نارذکو قبس هل ولوم موم تم
 سرک عمطو روتسم هللا اضق تبراع تعاخ بب رقترب یلاک ہنر لپ لا
 | تسد فک هسماش زونه هدهسا یدلواروکع هللا انغقوذ روصت قانع

 | مالپسالاحث مایخو نادنعتلا ددناوعو رح: ندمرترز ی تفاسطل

 || رالکءو بوج ها بس یزجع ندماقمالاو رودصو راک ابا تابش و
  اعطلو لونقو دوع نیدمانالا یفمروضج هلبا کشت مر ماع یقزءاوا

 | ةا خو تسباوخاب برای تسد راد هب نیا (ع )هبا ناتسوپ نانمحا |
 ار ارد لاد نیا تسل اب چ نیا چ ن :



) ۳۳۱ ( 

 یاسهج لاما ( تب )تلا: هجاوخ نانسحا كرت هلباارقف بانی

 و دن( ناناتسطق تشز یاضاسقت هک 4۶ هب نادره تشوک ین # نانو

 قوم ڈر یداتسش یلاعت هّللاذاتعم نکیا ردنک كردن ل وزن دادو

 یدلوا تلانم كنس هدا تاو تلحو هأجف هدنرزوا یثانط فانا هلترض

 یراو رک ویا یدسجو رامرات یعشخوب مدسخ بقعردو ( تسار
 هد اعم يوك یر رع ناحو راو ترهل ةلاگهنس هن اخاعوصوم هب هب رعرب

 كرخألا عبر هدعب ( توع ضر! یاب سفن یردب اهو ( یدلوااراوس هل هک

 یهردم یسهسردم اشان لاز هاما "هلضوماب رادکسا ءاضف ینوک ییکدن
 هداننا لوا تولوا هج وه یدنفا لماک ناشگ هداز یهنفا مجزا تيم

 ههرکم هم هب یدنفا اضر یلعدمسلایدیفحاشاب یلع قب اشیسص اقهنوو

 هن قدنفا هاربا یلم>اصر اص چ ەردى ردیف هلال فن دارا دو یم هبام

 لا در كما هداز ید ید ردم یش هستنرفم هيام او یساتضف رعهزا

 ی+ر دم قس هسر ده هی امس لل دنکجو .ینایضه رانف ر مشدک هت یدنفا

 هداننا وب و یدنلو !همج و یانو كعالسهب یدنفا دوزی در ههاز یتاهح

 یسیلاو ماش ندنرابشاب یجوبق یلاع هاگرد یتاظفا محو هد تا
 ترازو یالاو بنر هناغا نو حج اللاھ از فم یس اه کک شب ناب قد

 اوپک و نیدو اول هیاشاب یدسشر یسلاو هرتسیلاس اقیاس بونلوا همچوآ

 قصته یراقاصه-یلوکیو نیدو اقناسو ینیلفاحت یسهعلق نیدوو
 يعاحخس نمرح هرز وا كلا تعماهاهد هنر داة ةو هب اشا لاالسیل هد مس

 جاا یاسا نادوبق ییما ندهمانتاس قاجاح رمو ماشو یدناوا هوت

 ظفاج ج ایطا ماش یلاواقیاس دښو هکن قلص # هجوررپ و هنالشاب متا

 قرض دنچ اشا ىلا هجووو رهشهگشاو راک دنو|كبغو ها شا( لد

 هارون ین رسصت»ینباوتو راک دنوادخاقپاس یوازوب او هباشاب د شر ورد
 تساب ر ینوک ی در د كنلؤالایداعج هافو ؛یهینلوا/هیجوت هنا بشاب

 بایسا همهدز ادندوس 4۶ تساوخ درد کشو تشکر وچ هدعمآ(تبا)



۱۳۳ 

 ینارادرتهد لرا قد هیدنفا اص دج قباس ناشواچرس یتمدخ

 | اشاس قاشابثواج هبیدنفا رمظم یطصم یاعردص یادنخک اشاس

 "هزکدن اقناس یتر اظن هناخ هر هبیدنفا بب را دجا یرظان هناش هر
 هعلق كچوک اقا س ثالحهرکذت كجوک هب یدنفا هللاا طع ینا

 هوم هدارا یر ره بواوا هجو هب یدنفا یدژر نايس یسجهرک د

 یدلوا حجرو بیت هن ردقم یاح هلیاین.هح هحو+
 ( هقرفت۰ تاع وقو )

 هدانئاوب هلا راک ذنو هظ>الم ییهناهاشبضغ رانا ینغوا یزوط یل ەز ر

 تناو> كروک ذم ءاضق لاحرد ءان هنغددلوا شا رارف هنساضق قوا

 را.دا صوص قر هوا دنن و دن رالح نالوا هنظء راسو یسهعی را
 هل دارا ههاو راذعا ضب هدهنناشهلوابلط ندتکلم لاها هللاسرا
 مو ٥ تیفک هل وانا تارب وحاب یرافدلوا هدندق تاجو ەت

 كن هناوب دخ *هدارا نالوا هدنقح بولواسقم هنس راسو هدقدلوا نو امه

 هنءادعاو ذخا كموق رم قر هلل روم راعشا کو دا ی طق بواطءیسارجا

 لد قرص« یلو و اشا نا ياس هداز راده زخیسلاو نوزب رط رومأم

 يدرا كتلص»یر چه ندرک سه رناسو,ندنززومأم یراتیمعا یاب
 یرادنامج بلاطم را رام لا ماتهاو مادقا ناک اک قره ءاط هت قفل
 لداکتو روصق ندنراچ او دد کاتو هدافا هتس هلح یک ن یغلوا

 هيا ز راس هن ید املا راش ہو یرالیا دیدش بت هسیارولوا ر دیا

 دن رم یچس هنود كن هل اغوش هلهسهژازا و ذخا مود رم مدقا نآرب بواب

 دیک ات هللا فب رش سما اباطخ هبا اراشم هدرخالاعمر طساوا یراق

 ندتاکر ح اضر فالسخ یک باحتعسا یقو رمو یدنلوا دیدشتو
 ه را شیاو هوجوو امل کو قفعو هن انف وا هدا یرام لا بانتجا تاغب

 ه- و یدنلفر اہ دو رادصا یلاع ا ا هه د ااطخ

 مقر كناشاب.یل ی راو قااس قرصع+ یاس ن هر هدفود م ران

 ( هلحرازو )



۲] ۳۳۳ ( 

 بودناقلعت هناکوام "هدارا هنصوصخ یتماقا هدنسهناخ هدهنردا هلترازو
 هج ور هد هنر دا هجوم هاها نوابه ۱۳ نالوا دات نو

 هرغز یکساو یدلبا رودص فض رش ما یواح ید رو ۴ یماقارو
Rrد یجاح ی  J3 یارعا یا هبعکن ییمزن مر : ( تب  

 فال هدنهاکنه یان اعا دلا« ه یا ا زور یورمم وت ک هر نا

 ىم هجا نوالاص رفاو نوجه هعر ءارةف اضر رباغمو ارغ تەر“

 هدک ءا یدسعتو اظ نوزذا نددح كردبا لیصح ارب بودا خرط

 تکلع یافعطو تیالو نکس هلبازع ندقاناعا مدقا ندنوپ ندنغیدلوا

 هرزوا لا هب هناهابش 4 هب رخ ناوءد بواوا صالخ ندق.حو ردغ

 جم ۹ هل .م | > كسان هاو ینیدلوا ۳۹ مود رم هدر هسا

 هل تاطاسو یتاقلعا و اب 0 تاعباو نالوا هدنن اب هد: ساتسا یگ زو

 كمرب و جاور هنس هدام یلرصح قان اعا كردنا ك ۳

 ءاضت هسلک مزال قاوا نامعا رارک مرف و یندداوا شود هنمادوس

 یئات ندقمن وا امنا هلا رض عو لاغر ع ین هلو انا دد ر یسااهار و نم

 كنسودنک ءاس هرات هت کرح بجوم یکلع لالا چو
 هناهاش نوابه طخ نالوا رداص هلکع ااضدقایبهرت كنلاث او ی دا

 یه هسودر هل رشاب« سواچ هدرخا!عسر رخاوا نامرفا هوش جو
 ندیلاسها هلئدحم لاقو لد ضد هدرا یسلاها هنج وکو یدتوا

 قجح رم هدنراق> ارةف كنهماع تاود بواک هلو اتا هتسک مان هللا ضو

 هناهاث "هدارا هلذغاوا تب ور یراباسح كرل هدو و قباسو قافو لاکر

 ارمماو رب رحم زا دغاک هن دااها رو نع ءاضق هللا ض 9 موق مع نکبا قلم

 لالا هلا 0 تالک عاونا رواوا نات سد رب ز ناهذا لالخا تحوءو

 نویامه طخ نالوا رداص هدیابلوا بونلوا قمح یکيدلبا ارتجا هتک#

 یذنلوا الجا هسودر یدلوا هد ود رم خم رات هک اضم هناکوام

 ( قیاس دادغب یلاو عوطقم رم. ندمآ )
 | اعا هناك زات امدقم شاب دیم هداز اتشاب نایت یسااو داد اقا

Fraga TTTمس ور دات ی سیا  germe 



 ( ۳۳۶ ز

 هو لغت هلا ۴ اتتا هل ادم یدادش * تلال هزرو ینیدتو

 تلق هد نکس بودن ۳ وک ینا تل رقت و لیضشو طض

 رتبا دن یازاتح ۱ هو هتسلا شا ریس ندنسودندک یهناهاتش

 ید وا ریخأتو قد وعت تار یه هنر هطول تار س همزال

 بتان هدنماکسه یادعاو ل رع كناسشا ایا سو مدا ندنو هباع اس

 تلال چ قتما لا رددص یادنغ ک نوا مازرعاو تعب هدا دق

 هد ذوب ندندد دلواشعا فو لصح هدد الا هنلاو>ا ىلا ودعوا ی دفا

 هن دادسیآر كملایموم دال قلبا لاوخا مظتو دادعب روماتش# ید

 هباع یعاقا ندا اضتفا تیلصم یار ییدلوا هلروم فودوەو لوح

 ی د ره هات جو ندا تفم یرک دیو رب رحش ها القو ارگ
 لوصو هد ادا ید مود رق یدہشگا مفسلو شر هف طاها یاقا در

 هجول رکو جارعا هلمارا هجخ:جوم تارب رحمو تایل" یفنیدلوا لءاحو
 تواو لوصح عو مف ( هام نم عفا ةاسح بر ) كردبا تروذم

 هدندآ وا 1۳ 9 لک ريح دسر هدندنع هدلب هوجو هروک ذم نيل ك

 بوراو یلاع ممااب هلمرازو عفرو رومقم هلا لزع بقعرد اشاب دعس

 نامش قوت. هرزوا قلوا ماقمع اق ردف هئصن یاوو اوت اا ہدہاح

 لک » هددادغب هلبمج و قاشا ی وف كيدجا یردارب دوس كلاس

 لاو هلترازو هر یدنفا دواد نددادعب هوجو هدعب بوالق ر وما "هرادا

 یاس طة هبلا راشء اع ءان یدناوا بصا روز رهشو هرصب و دادعب

 ةداکو اشاب دو ین رصت+ عاج“ ناب ندمارک نارمرم هرزوایبروءأم

 هر ول نم دح رس هلرب AEE ندلح یتیدنل و هرمشط ندادعب هل رکسع

 "هداراو عا اشان دنعبب هجا یموم هد هن یا شلک هل تالتعانس چ وا

 شبا عانتها ندکیک هبلح نالوا یر وهام لح هالا هب هناک ولم

 هماایعوم جد كیدلاخ و ك هللادم .« ند لکب ناتسدزوک نالو ایراداوهو

 هکیدخا هچرکه دقدنلوا ر ار ۱ یراتدلوا.شع | یافت دمع هلباكيدجحا

 ( امدقم )



 شفق اجا ندده ا لا RR لينال جا قاشا ن سس سو ۱

 ۱ نیتلوا شو ۱ همچو ) هباشاب دماد هرو 0۳ هب ولا E ید مینا ۱

 هب ایشان دوااف نالو |یرایلاو بونفلوا تبع هلان نی زا عب ین |
 درج نادکو کر ک تاک دخا هلا یعوم كربلا دابقنا.هدلاحرهو تعاطا |

 رمظح ییا ر دبا رومظ تکرخ یفالبخو قفلوا تقد هنصوصخ یفدو |
 مشی و یاهو: هن «یضاق لوکر ک نوجا كما! یرایفجهلوا ب دات |

 نیورام يرلليا تعدابت» هنئأرو ناو تعاطا هایشاب دواد هبلا راشمو |

 هران الکم زال رب اسو ماکج عقاو هدبلاوخواو یریکن وتلاو لی دراو:نیبصاو |

 ياشا دواد مازعا هیلجو جارجا ايشا دەس بوراو هدادعب اعر رسو

 هباشاب ,دجا یسلاو لصوم مرزوا لا ماعا هنب رایج وصخ هماقا هدا دعب

 یتیم وا ازچ باتوت هل لقف هسا ردا رومظتکر ج الخ ندنسیعنفرهو
 رجالا عر طدلوا مدقا ندنوب ارهاظو ارسمو اباطخ های" راشم هدخاپ

 ایا دبعیم هداننا لو ا اذماف یدنا شمات را دا ماو هش هقشب هلیخم رات

 ,OS ها بوقیج نهدادهب و راکتسا.هچ ھن اک یا "دار ا دانقنا

 پولوا لوتدم فكنا رادتما هه رابج هللا رارضاو دینعت مدعابتما
 یدل و لو هو هب هللعرد هدنفبصاښم یلوالایداج هام یعوط هری ۱

 ( :نادبالاةا م باک ناوتان خ روم ضرع ) ۱

 | رهوج هل ناسنا لکم 2۶ هلهاومق ورمل ا لعفام هلعف مهبشپ مما لک (ع) |
 | كنيد الا دیعدیسلاهداز یر د مدقا نددنو هکنوچ ( هلعفهرهوجنع رم |
 | یتیم یکلراب رش رام" كکب یلءهداز ایشان ردجاو یتش لوا عدد |

 یئیهج دبفیطا ربا مان ابیطالارابعء ناثلوا فیلأتو هجرت مدنسانلا |

 | معرق نوچل قلى راد ج نرضح واک تسد ترا اک رد یرلهب ۱

 | هدمسبا ییناوا ملیت هیعالسالارج# فراط هبخ»ممزال ملک ةقبارط |
 | ندا وهفراعم نالوا وربندزمراتو اهص ما ( بیبجول سیل نهبیرغلا) |
 | دير باک یب هیت دپساجو تباقرناندفا يررليب وتکم ,هلیعر عطف |
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 ( تبب ) قحا یداوا هدام هت وتو كرت هداسو هدنراتلود دن ندمرب

 ( نادم رش تسل دیماوت ریخنا رم ۵ ناسک ریذم یعدآ دوب راو دیما
 هءهنانعاد قرط و رک هسیا بجوم قاکتو راستا قلاراقلارا «دنفمز

 هک ییغیدلوا مافو یسلوا ضورعم هلا قد رط هقشب رب هلرب هداعاو در

 هلا درا هنف رط هملاراشم رادن-ههارکیاا عم راک رخا ءا همراعشاو اعا هاکس و

 هدب زجاع دنع ین.داوا هجآ هرکصندنو نکملیدا راشغلوا رابجا هناکز ان
 هدانا لوا یغبدلاق اینم اس ادصو تص الب هک ردقوش بولوا لوح
 نو-ام قد رطرب نالا قلوا لوح هت داسف یدنفا دومسم ناناوب اطا رم
 هک اذهعم ( ععشب روا بق اوع ظل: نعواناذاناط همت نا ) ردلومسمو

 فلت قرهلوا یراع ندهد--اف ضارغا یروب زم باک روصق رپ هدب

 هرزوا قلوا نیز یو ر ها اب ترمضح تءهدخو نیس تعنم درو

 ورن دهتوااصوصخ ا فنن صا ی ت ثدح و هناصااخ

 "هدعارب با تفرعم یااک ضرع هنر وض> ققو هاشدا رو رنهره
 لوا هدیهابشداب باسو ررقم دناوق رازه هیادکو ویو شا

 یو د رف ظن ید وبن رک ( هعطق ) ر درسی یمانو تر مش ءاقب یخ د كد اتسا
 ےظن ز EE رادنفساو ےہ مسر مزرو سو اک ؟ مدب اغ یسک یتسناد هج

 اما ( راک شا رخ فاصوا یرولا رعشز دش 4۶ دنلب یمارهم ما ییاظز

 قلم دیءا باب هلت دن رادغ بور لواو قلطم لا لاح "هدافا هراح هن

 باک نامز دعب هللاق قلعءو طو هنم دقت باکرب رکدبادلاقام رب رةنو

 نادنالاةأ ع ) ندح رشت نف نالوا یهلع فوفوم كارم#الا قیاس

 ماقا هنف لأ: كله نانلوا هع“ هلا( ناسنالا ءاضعا ج رشت ىف

 یا قرهلوا ماکب ی رطلا بسح هلبدب ولوم هلع صاوخ هدمایا لواو
 لاک همسر مالءلا کالا انعپ هلا یفنصا هدو قلارا ید هداضو

 ضرءه هناهاش ها اشا رهس «اکرد ید كشاس باک هدنسادتباو مامتاو

 شدفم هدنموکح دم ا لیگ : 2 ال اوا يوا شثوا



 ۱ | دیش شام ال یار زو رم هدببج+ تقو ید نلاخرط
 ادق لاعب ها داز اشاب ,ینّور.نوما دم مرک  ,تفصاو معآ رده

 أ ۱ ( هعطق ) ندنرلفرط مظعلا ناطلسلا ترضح

 ۱ لوک ادم اوز هاش دب نمر داموا تلو د هک یو ریسجنات# وکپ اڈخ

 ۱ رژ مس هدا ضوه هل سارا (دیربام لاتبعف وت ر اکز وب ددزک 4ک دااربت نم
 | جیرتشن ةجابیدبولوایصقا دصقم لن رس لصاو لاعتهنو نو یا
 | هن ترا ضحب هاوقوب هتنطلس هللا دنا هاکا زرد هاتشاداب : لو | نلص اه يک

 ۱ | درجو ازم انبات مشا یاشج,هبقدلوا لقب ننک رسل ا لال نا

 ۱ | تادناخ تالسمو راعا وز ولزا یراجاملد راز هبارخامرکو الجل قلق وک

 | تبغز هتفرعمو تمکح نالو | تلمو كالام ءا بحوع هوزوا یرابناقاش
 نو امه طر ام نالو لار و دنص غف شتر هدنانلوا بوروس زاسعاو

 | را قفو+ هدنراهدنا هيلع تلو د لیلذ دعو هدننزن اکا ولم نوت فن طالت

 | نازبا یر هناورننخ تیامنیب تیانشعو راکذن ءرزوا قلوا لبلچ
 | هلدهناک دنب :تفرعم هن یلاکشا نیا ایضتقا هلرب,راعشاو اما حالو وا

 | "دارا هنشتو عبط كفحال رک قبابب باکلرکیقرهنلق لینک لفتت
 | تارقالانیب ییهعاضب. "هد و قرلوا قلعتعیزرلهناهاسشدای ةا |

 | رکداب ۶ نعدمآ زاونلدراپ یوب مدوبهدرم (تبب)رایدزوبن قثافو عرف |
 ۱ ییتمنلاتک امو اذهل انایه یدلاهتلدنطا + نتبدمآز اب فر نمزا هک یا 6

 | بالج یا ٭ افكر الة ریش ارک داد و مسخ (هعطق) هل اناده ناالول
  تنص # داشک قافآ ههو:تفرک یارطا همه ننازرادرخ ع اواو |

 (ینایطلس هعزاوآو دوم |
 ۱ لاو بتاج زا اقشا نار.ضاعب ةغوطقم«س ؤو نادم ۳. |

 ۱ ( شاپ دججا انیهشلابلح -
 | ت.راوج اضوصو هنسابنا لیسو هنسانبحتاو نفارطا نتریشحیارب |

 ۱ اییقنا هورک واسو رک رش با قادم لال ةا نب باک لبس ا

 ؟؟



) ۳۳۸ ( 

 او ییب.هنفندلوا ریکولع نوکبنوک ی رادابف "بان كردبا اهل هزودنک
 | ناسینساب لدو هذاما بوط ةعطقرو رك ر دخ رفن كيهلاراشم
 | ي ااه ارا لبا فاجن رفا كرما درك هنبررزوا یی

 سرو مادعاو لتق یرشن چاقرت ندنراتیعم هبراحاب هللا موئشم موق لوا
 | هدرخالایند اجیرخاوا هلکسلبا مازعاو لاسرا هتلودرد هملاراشم یب رلهسوح*
 | هدنیشعكنو و رابدنلقنال ذح ك اخ هدنطلغ هدم اظل ن وام تاب اکشن

 | هللا ركه رادقهوب ىنلمادختك هلا را كه هب دأت ى د كنس اقشا لش

 | یراق دلوا نصح* كراموق رس بوراو ید راناو شا لاسراو نیبعت
 | شا قیرفتو ناشززپ یی رایج هلعزنو ذخاو قییضتو صح یب هب رق
 | ردشلوا صیاصنتتو رک ذت هدهلا راشم تار رح هدصوصخ یراقدلوا

 ۱ ( انشا ناادلا لالج خدش قارش ام ارکسع تن >
 ۱ . لوئتمو اشاب میهازبا یفیصتدیزیاب قیاس ندیارارف هنبناج نارا امدقم
 ۱ | ندلالالجیسلاو موترتضزاالاح ككب ادب لغو كچوکناشاب مج اب
 ۱ هني راکت صد نار اقم دارد یوسش یو ماست خطا

 ۱ | تیرا رتا مانس كرام وق رع بوزاب:هتفرط قلو د یس دلوا شغل وا هداقا

 | هیازریم 92 هداز شور هر ادر ناور تشک ندنغددلوا شفر و زوس

 ۱ بدو مربا یراموق رم قرهنلوارپ رحت ندنفرط هبلاراشم یسلاو مو رضرا
 ۱ نیکی اربص فرطیواحیت صوص ی نجلا هلا طم همان مع طو رش

 | ادرس ندنفرط هلازاشم تشک هرزّوا ییناضدقف تارب رحم نانلوا لاسرا

 روص هتنطانب قرط هدندورو یراب اوج هلو شمار افشا هنهدازمشو
 ۱ | یاب صراقو ین هنلق سسحتو یرح اعادو ینج هئلوا هدافا هدام

 | فرط یسلاو مورضرا كناشاب لول .یفرصت» دب زاب و اشاب لع ر زو
 نالوا هدنفارطا اشا مهاربا هلا یعوم ارظن هلس راتارپ رح نالوا هدراو

 | هدنراوجب نامزغاق هدنلخاد لابا صراق بو دنا هوا قم هخه هلا دارکا

 ۱ نرو رم هلی هنع وار كن هعلق كننهملق لغواروک نياق دز ۱



 هةمو مع هعلق جای لواضهم مور تعب اتسیع بنا نوار ین ۱

 كج ا: توو هد اس ضا هل رقت ینادلوا اهدنلخاد یادی زا ۱

 هعلق یکملفلزال ندنفرط یتسلاوب مورتضرا هناتشاب لول. یضو ۱

 نسعد درس ییسهبهاو رادعا ینددلوا هلح رم چ وا هدن زنان کا ةروک

 یتسشاب لسلد یک دلا نیت كئسالاو مو زا هنفرط داراب ای دفعو |

 هسارونلوا تواشر هلو ضعب هدبان وب ندنفیدلوا شمزدنوک-هفّرط وو |
 یخو لج ریاسو هرضاح لاوحا یکج هلک قازسنوخپ وا هتفنصم ءرکض |

 یجرب یمرکیكيج ر هاع ندنفیدراو ؛هنیسهبن ر مور هروک ه ب ەظج/الم
 یکلرکسعرس نین اع قارش قالطالا نلعهباشم ئ دلا لالج ن لارا شم ی توک |

 تمباتءهن ارو شما كہ ااز اشم رک عرس ید هناشاب لول توللواهجوت |
 یدنلوالاسرا یلاع نما هعطقر هقشب هدنلأم یسلیا |

 ( هقرفتء"یلاو> زا هعوطقم سور ندمآ ) ۱
 ندنهوجو هر و نم تالو اغا حرا دبع یئاب یبونق ی دلم کی زاند |

 بودا لء» ن یطصم ین نی ندنا نارج اتضد نامرف هدنفح

 اشاب دحا یسلاو تلحو یدلنالاشزا هت هیلعرد هدابناو ینعوطعم سم |

 كلاس یئا سسعو ناشعنلغوا.دروک ندنسانقشا یتهدصق بلا

 یتلغوا دزوک مود رم هرزوا یساضتتءاضق ناترف ندنا رودنص هدنراقخ |

 نامظل اح یس هل بت چاق رب كنناب رع هرغتهلس هل ع وطقم رم دو لستفو خا

 رکسع هنب ررزوا ندنفرط هملا راشه هل راع | قد رط مطق تون هتنةداح

 یلغوا دزوکو  كرفن یکیا ندنزهدرکر س لر دنا منهو هب راشحتو شینعت
 ثعب هتنطاس هناتسا جد ییتهعوطقف سوز كرفت ترد ندنسهبوع

 نا راوس ندنمشع هفر اشا دواد هملاراشم یسلاو دادغب و لاتتقناو

 لوتفم قبابس "یلاو نالوا تدنسفم ژارفا )هللا ینلغوبئاب یس رکسع
 ندنسهنوع قن اس لاو هنو یرع والم ینا دکر اجو بق كن اشاب دن

 یمولع ندنراشع رگ لوارف نو اداسفاو لالخا نهقارعر اسطقا

۳ ۹ 



(e: |) 
 سم م ےس ےس هم

 ایر لاسر اینا WETEN RWS لدو دحل 1 ۳

 قلب دلوا ھو مشد هدننکوا نواه تا هلا دوره ایفاعتم.هدنل ال بر هم || 1

 لب ایص ی طر اص نس هعطابقم یسه,صق نیلدنم دنن العطا دا شن

 هس ززوا نوجدحا ندنفرط .نیشلاو دادهب ,نردن ءند] وا دنشم ہےاس مات و

 هلتشادنرف هد هان شع | رارف بونعهدا تموالم ةرکصع نانلوا نونعت ۱

 ی راعواعت«یبم بوتلوا لتقو راتفرکح رهنک ر فن یکیا ندنسناب وفا ۱
 لوک کباب هبدموق رع هبصقو شلوا لاسواههاکتسد تاادع هاکود ۱

 نادهبلاراسذم یو یواح یتاعوقو نکو د شفق نیمعت طب بص یم ۱

 ناینسم تیفیک ندا رع ندیا.دورو نوک ی درد كع رم نامش اب زا
 : .یدلوا نالذخ اغ "هدمطلغ هلم اساس مچ اب هَخ انس هعوطقم نسورو |

 (.كيناح.بناج ثداوج ر) 1

 ا لو و ینوطسد اشا ای هدازر ادعت زخ یبسلاو نوزب رط |

 ىج زط یا قدلوا ر ومأم هناتقو دیخا هيغل اب هلا اشا ىلع قرص |

 | یواح یاد کات یرالنا ماعهاومادقا قافتالاب هنیراک ماعا كنلغوا |

 | لماشیح ندنلوصو كناب یجاضفنامرف نالب,ردنوک هاب اراشمامدقم ۱ ۱

 | تار غلب رات نوک ی رپ نوا كناتخش هام ندنفرط شاپ نا |
 | هاماز یمم اس انک كناشاب :نیابسولس ملل لشاب یلع هوا لاو ۱

 نايل رکعت هناولو تم نع هنفوط هزاز نکی هک تیجر |

 ۱ نددرط, هوا كن نسخ هډاز اشا ےس للوواملا لب کلم هواح هواحاو هل | ۱

 1 نارو دام یا اا ابشاپ nt و یرافدلوا شک دوووا هعزب ر ۱

 را ین لدب ما وتو تک رج منوط هنط میت هل رکن نلکو | ۱

 , یدلوا نام ند هروکا نما تاب رح یراق دلو اهرزوا | تیر دقم |
 ۱ ) دم .نداوح د دما

 مدقا ندو تاش ےغازارپزو یبرامو دج ا شاب نیل دخ یپلاورصم |

 ابرد لیا نیالم ریدتبا ناکسا ببولءرب : و ,ناما ام روت هدم |

 ( طفح )



) e ۱ 

 ندهفانحهل اهدا راددقموبو,یراوسننالواهدنتنهم نوا تسارحو ظفح 8

 لحم ید ها رامشم لاسراو نوبعت هنیزبعم "بام هدورابا لاحم چوا |
 نیک لبا لای صبا یکی نصح باشا بؤر وق یتسودرا هدرو زچ |

 هب هر ونع هنیدم هدرنیص غیا لنت هماز خا صم ضعي یسودنک, هرکس | ۱ ۱

 كهملار اشم بولک ه یداو مان مق هاک ان هللادبعیلغوا دوعس هدنرکدنک |

 | تاکرادت هل کیف راغ رضا باما ناجا تصرف یتء زع هب هدم

 ۱ هکنج بةر د هلر لو زا هتعب هنیبهشو اه كنو درا لب ەرقاۋ رکا دعو هیلک

 ۱ ساب ارش کس نالو هدنسودزا كمال رابشم هده پرایک | عور ۱

 وظن هک كیمشد رک ودا یناجرب و كنجو هلت اء ناغا لاظام |

 | هنارلدو هناریشردق تعاس قحش یکاو هبابمهو تلوص هنادیم كزهعا |

 | خوا هللادبع رو نم ؛هلسلوا بوله«یرارکسع نمد مدنیفکدلبا هلام |

 | ودة زوبجو رارف بوغاز یتسهناخ هبجو نا هل لا و بوط هعطق |

 | یانو رابدلوا رامراتو هدنکارن مث و یستاببودیا كرب نیه |

 | یریک ج كنباب رع یسداو مهو: یسهدازگویهدع كرو نم هد هب را |

 | لوتتم ی د ندفرطورر و لوتقم یسب یکسع,نعند ردقزویچواو |
 ۱ ةيدم کنه لوا تولوا لوصومو ا هر در لإ زول ید داع فل حورو ۱

 | ی اضو ی وط چ وا نالوا کد هللا لوصو ه ودرا یخ د هیلاراشم یاب |
 | «هبلضرد بوسک ین راقلوق كني رللوتقم نعشدو ینکیدلیا طہض اى |
 ایقعت ییهللادبع رو نم لالا ینو یاب بزا, هنفرط یرازدلب نوا كوك |

 هی او هل> رم ځوا هو و نم لج هلر لا | اج لا هناا هغر د ۱

 هنبرزوا یعهعلع هیعرد نلاصت هنوعب و یعیدلوا شراو هب ورابازدف ۱

 رفظ هکر دی زانارب رح.كهلارابثم یزودب هلبراتارب رحم یهشم یبچهراو |

 لصاح ,یزادنابهج تّیضحیاوا اع ر هتیفیکو لصاو هی هناغاش هاش |
 | شاپ بس ,نوهر ؛يرانربغ یعسو نیدبج نږ رق هدبااع درا یرامدخب هلو
 | می هاش مهار ی راموبخج هیلار شم یاوو یواحیعبدلوا ناو



) ۳۵۴ ( 

 .تواط«یرالاتودو ماعا هنر ها طهو تنواعم هل:محرهیجد ہرا صم

 نل ا۰ یمرک ب كام ۰ نایعش هامیوتح یدک اتو هدافا ینکو دنا ونام

 میل و یلاسراو رب رحم ههانباوج ندای تز ادص تفرط هل رات ینوک
 ماو هةشا هة شر هرب ره كنار اشم هدنطرع« قفوت ز شاتو قداو شتو

 یدنلوا:لاءداو ریطتست هن افضا

 ) 43 رفته ثداوح (

 ضا هد هدا شع زارف هنتسههصق قوا ولغو ایل زوط روک دم هخ ورن

 نیاویسو ندعهو مو رضرا هنن هه یسلاو "نو زب زط یا ندم اما هتمادءاو

 اا اتر نالو نلت رومآمو بیخ هاو رکا نع سد ند هتشاعاو

 شا ایت هلق هب دنف نادا ناب رج انع نامرف هدنفحب مدعا ندوب ءانن

 نالوا هد هدف توالق ارجاو ارت یسازح تانندنفا ۍ رد :نادناکح اوت

 ویو هلدرش اک اع تفرع« یرنک-لاوءاو یراکدلتذج ع وچو یغنانوق

 یادم وا ناي نشا ر نوچ نو طب كافل را یتهدلوا شفلوا

 لوت ندنفادلوا ندرادتفا تاسععا اغا للد-نیغوا نل هناحو یزاخ

 یفتدلوا ارحناو تا هلمجو ره یس وا بصق است نیما ھت رب كراو ازم

 ءا ہن راک دلم اشنا ترارب رحاب ڈاب نل هاربا یامفاحم هدنف یوتح

 نالوا رزداص نغبع یی دناوا نا یم ااف اا اۋىر اوبر شاچ
 یدنلوا ارساو لاسر لاترد هنهاسس تارت رحم ۾ هدکحاخ ی نلاعرما

 | الط ةة دم ندنو نکل فولوا ارج اه داع ناوت ةدلاوشأم عبارو

 یتالدبت تلود لاحر میظاعاو ار زو بصانم رک ١ هززوا ینیدنلوا رحم
 قار ورت دهنواواشاو رب ردن هد ادا یرثک | ةنعف دو هلک یتا تم ف

 ینسالاو هقر امدق» رع ولغوا نکا رت نالوا هدنسهنعاد یادت یر نشم

 ندنراتفتهو موق رم لغات هداشض هن نکتشانا تناناو تااغ د هثفرط

 را تولوا لتقو ذخا ا.هشا رفن شب نوا ندنسهنوه واغوا وابرح لوزتمو

 ۲ نزج - ردخا زارحا هننربشع یزارب یتناب رص هارتعو یزوعوطقم یر
 سپس سس سو تو تست ی ر صحت حس و سو ست سس حس

 ( كجەرب )



 ۱۳۳ س

RETلات ما یلذوا و جد  Eکای رب  

 ۱ هود ایم هعطخرب قاشوارغ لا یمرکب یراقدلوا شرب و هنلغوا
 ۱ كنار رم هل وا هدراو هدانا و ندنهرط هبلاراشم یجدقاروازار راد

 ۱ نادرلء و3 رعیرو ذا هدهد اطا قر هل رو: دارای رامن هن هدسهب داب

 ۱ ناو یرواخ نامش یرلم:ا لس منو لاسرا هب ۰ راع هنب زخو لیصح

 | یهبلاو هقر هل زان ۍنوک ی چد نوا كدرک« لاوش هام یوتخګ ین رفاو
 ۱ یزوادارنعا ارس واو یدنلو ل ایل او رادصا یاعرما هع طقر اب اط خە )ار اشم

 | بوج 4 راد رط اجا هجا يلا ل جال هرزوا لرد وان "هدعاو یراب انح

 ۱ وسا یرکیا بو ءا تا هنر >هد| رج نزار )ع نوع هنییشو بج نادمب

 هلب ار ود ۳۹ رد رط 7 هام بال ذک,یرووطاربء | ارتسوا نالول توف دم هن

 | یبهدو و 23 كردولوا هدنر و رم ند رال ګ برف هدو دج ناذعب

 | كاسزا تقعرد یر ن دنرنراب وپ نيع+ نوجا افا نمار یدمآ شوخ

 وا و هداوا كب هنلعرد یفرط ك اتسرلادنعد ندنعدلاق توو هن اذیاساو
۱ ِ 1 ِ ۳ 

 شاوا نیم نب ید یمیدنوب ِلیاا یوم هدو و تقولواو شیبا.لاج |

 | شا قرقح ندنارابو وار كر هج رق یسهدوبو نادغب الا یتکونتیا |
 أ هع صو بد رد هلی ب هلارا دم یروطارسش | یچدهعف دو لر دانا ا

 ندنورط هل. دا دون عالبطا هنر کر بو روط مو ی ۳۹ E شنوخ

 ةمزال ءامباو لاثتدا هلو ا ل شهم مخا ی هل الاسر او نیبءدرراب و: رب لالایی

 بحاص زو # یه لداتښت هدر زا نمد زا ( تیپ ) نکل بودا لاح |
۱ 
 هلال اخ نالوا ید م ك هور تل ید زا, انطاپ ( نیشن: نما هنیکو رک

 ههاوتغوراعت نضرب ریس ۶ا لاح“ اید هدیاز "هلهببورب اب وکی اد ۱

 حلاو یف موم صوصخ هلک 2: رابخا هب هن عر د راچاب ی هدام ندنلویف
 رایخا هطوا رکاو موز التعلادنع کو ډا نبنساوقم اوج قد تامر

 کر هل س> قلوا مواع« یج هنلواعب | مال اب یښود مزاول یدبا ها وا



 | شاوا تناظوظح تعابو شعثود قباطم هند روما ۱
 ۱ هماغو “هوو هلتخح را ىنۈك کیا ننک تالاوش هام بس نیک وبا

 || یرهبولاس تام كنا نب راد صو "ییدنلوا لانسر+ یمطعا ردبص هما |

 | را كلل رکسعدضاو لا مور رت ر غ هدفا ئا “أف 4 تعلوا لک 1

 هت یدال ءاک دجا طظداح حانطا ی رات رش ترم قعسا لوا ماھ |

 ۱ قضا لوتناتدا اقتاس بولوا یس هاب یلوطانا یکلرکسعیضاق وطن او |
 ۱ ۱ یدناک لا وگو هی وا هیوا فرا دی ربع هد از اشا لنلخت درج ۱

 | اع ل ناب دعو ن اتتا هدلاوت لار )
 | الخلان أم ررر رخ ناشلا ةنلتع ناطلت ةذلاو هرزوا ی داوا غ وع“

 | یو یا کمر ادب قاب یف نا دا باما |
 ۱ نوکا نو کت لکد پۇل هدعاع رخ الخ یتشا دات مودم مورا اط

1 

 | هاو نامکا هقارط ندا ند هدنزهناس یرلتاود"هرناد"یاراوخع |
 | یرامولدم زند یکودناهن هلذلغ بوت عقاو هدنراخاصط یاسا ناففو |

 | هلفلوآ مناع هن هل ملل اص كن رخ ءلردبا تشهد تارا ندنشلوا |

 | یالا یراویص#لاب د جد تخ هلیراقا تن یارس لقنو تلحر بقغراک |
 | اتادم هدنبرق فت رش عما ناخد ناطلس حلا أ ها ارفا نرده

 | تزفغم هفودنص هعددوهانا تولوا لقن هناسا سوهزف "هرت ی رافزوس 8

 1 امدقت یدنفا دوعشعاطا سرو انهار: تاطو یلاعت هللا اهتجنر یدناق

 | هتیراید هم هل.دادود تبابط نف لیصح بوک نکیآ یاب میکح یزد
 ۱ هدندنعرات اوا رادفوقو هر ول مع ۲ هلارارف ردفهناش یاهتناورارف

 ۱ قنلوا زاده لتقاسم هلدوس هوا ئا متکحت یر اسهتشا شک هلکت وا

 | ناو ندا تاهذو بابا اتعاد هژوبناسشما نادبناطو( نم ژادعب هدهتسیا

 | اضعا ع رشق رابره هدنرهشجم هدنادم لوا كمنلآیعوم راجوراناتو ارش



 سانلانیب صوصخوپ یدنلوا رابخاو لقن هنر انشآواسبحا کیدا اک
 (لاجرا تا دام: نم لدعا لاعفلاتاداهش)هقشب ندنفیدلو راهش کا

 مولعم هب هل ظذحا مهالا یعوئشم تسد رانا وربندللوا یشاب مکح هجا
 یاضتعم (ةلداحم ءاضملاعم لاحرللام) قبا بولوا لاح دهاش قزرهلوا

 یدمشع ارب رنو اش | تدم نل خر هدنهدخ لو اینیءهبایسآ ضوب یناردش

 تالا ميج هک دتنکخ امد لالستخا راثآ نالوا دازمش هلملا موم نکل
 زجاع ندلاوقاو لاعقا "هدارا یبهرا قر هلوا ذقاو یرابس هتساوح
 یتسهجارف یلک لو اضعب و رارکت هرک نوا یزوسرب یلاعتهللاذ اعم هلکع |

 هلتسهرادا كنعابتا نانلوب هدننابو راتفر هوا بودبا شودرپ هنادنول

 هنلزع باج البو ققح*هدیلاع د زن تیفیکو , یدلوا ردبا راوطا هوست هنب
 ىاخناو رسم تان اسا هلك بصانم هلوتمو هدقدلوا قلعتمهبنس هدارا

 هر هرکاذم هلمارک تاوذ نانلوب ماللسالا رح هد هبلع تلود

 فوطعمو لوح هرلنا یصوصخ راب>ا یدوجوم لصاو لوا ام ا نیب و

 هقلشاب ےک ماعشسالاب هجم دقمی شان ندقلوا فوقو بایرا مولعم یتجهلوا
 هدنش مان الا يفم هلو د لاحر ےظعا ضعب كنهسک قحهنلوا قوس

 ندهناهاتش قرط هک اتو یدشلوب تدش# یه كردىا تعس تیک

 قیسا راک دنوادخ ین هتلاح ناتلوا اعا هدکد لا انضتقا یلاّوس نریم

 یسحاق رصماقاس نانلوب ابطارس هدنرااوزنا راشخا تقو كموحرع
 سلاح باداو تقلا قبس هد همود رم تمدخ یدشنفا تی6! نطصم

 ناس ینا ر 0 هلن اب وپ هل درس یاس هم هد و و هب هن اکو لم

 ترضح ناب رقم هسل هدناذ ید دلو |یکلسم كلف سلج كم كملایعومو

 تیص یارب هناسک عیج نالوا قلعْء یکیاب یدلاق هدنف یناطلس

 قحا تنطلس همدخ هلا هدنوریب و نوردنا هل.ببس ینانیمطاو تبنما مدع
 ینبدلوا ناماسء هتفدبا را یتیدلوا تلاح ىلج قلو | تر امع ندنناقلعم

 لاعا نآره ینامز یتفم ناسل قرهلوا ناهشب هدلهاسج “درب رز هرزوا



 21 | تروصو و املا هب هناهاش عم و ناب

 لن مه نم هدهسا راکمرک راب رهش ترمضح عبط “ومش عالم ردقنره
 تدا یکیدلبا هتسدلهملایموء كپماار اشمهلرب راذعا نایهدنقح ی راش

 یدنفا دوعام هدلاوش هام رخاوا هلةلوا ر اتعالا مزال هتنلا یزهدوهعم |

 مدل ) یدلوا ابطا سور اسناتیدنفا تچهبو ارمسا هنسهناخ هل | لزرع

 ۶ تدلاخ هج رم مس نم هدک نیا تدلاحهچ ( تس ) قزرا ی رخاء قدا

 # تاع ییاسکش تلا نرد

 ( «رهاقرصح بناح زا هدراو ثداوح ) ۱

 ۱ ندنرافرط یبسلاو رصعم نوجا: لاعدا هماظن تح یتسلاوخو هش

 اشان نسح ندمارک نارعمریم یظفاحع همرکم کم ناسنلق لاسراو نیصت

 شهر و ماست اددح هناب رع لئایق نالو! هدنسالاوحو روک دم لح |ا

 كارل ج راش مان ظنشم ناو لفاح ناو ناهد نا ناتنلو هدوراناو

 هقشب هن زرب لواموقرمو برخو مده یخدینیرانوصح ینبراصوصخ

 | تخت هد هنود رم هلو تعزغ هل مان بیل نالوا راوج هنع دودخو ||
 تصا راس د دوم هت هل يبدو توق ید یراضخ یکدطا ترادّیخا

 | کوا شالوا لصاوانما هتسهلکسا هدقنوق بودن ندوع هرکصندکه تا

 | همیلعرد ندنفرط هبلاراشم یسلاو رصم هدنسهرغ هدعقلایذ هام یربخ |

 0 یدلوا لوم هلن هناکولم تفطاع رظن ی راتارب رو لوصو |
 ۱ ( قباس ینو هتسلس “او لیدبت )

 | تیاتنع حاونا ندهناکولم قرط هلانشاب نیسح قباس یسلاو هرعسلس |#
  نکیشلروم تیاسنعو هیج وت تلایا مسحرب یبک هتسلس هلناسحاو |

 1 رادتباهبیدحتو اظ بقعر» ندنکیدلل یب رک قرهیلا یر دق كتف و
 هامشدان باتیشچ "هدرکفیقحو را ر مش نرضح بوص سکعتم کند

 ۱ قاعت هيلع “ هوا هی e ده هل راذو مقر دم ِ
 ےس ه



 کر ندح ولو ایم قبور و رو دس جاکر ہر وک ذم تل عارف

 بر ةناغا دیعس دم نیباو رس نالوا ع ومس یفلاو جاارتما هلرفارطاو
 قو رو هبجوت ینوک یغ>وا یعرکب كنهدعقلایذ هام هلتراز و :یالاو
 یجاح یئاب یوق یناسیعا هرفز یکسا الاح یتد هنصوصخ یکی |
 یدناوا ح>رتو بیش فا نطضم |

 ( هنطا لاو باح زا هعوطقم سر ندمآ )

 یشادنرقو هجغا یرثلغوا حات ندبا رودص اضف نامرفهدنراقخ |
 یلناروص یزلکدلبا نضخ ءلرابقش مان ك هدد یلغوا ىلع كچوکو دج ا |

 زلموف رم ن کار ووا قسضلو مصح ند :درط یسلاو هلطا یسهسلق ۱

 كچ وک كنلغوا ی بعكچوکو یلعو حاتف یلغواحاتف بودا رارفهلس رقنب ۱
 نامو رم ی رالغوا حاقد هذقلارا لواو شلاق هدهعاد قطصم یمادنرف ۱

 بَعد ندنسارو كب هدد یلغوا ىلع كچوکو شغلوا ذا دجاو هوا ۱ 3
 هل ارج یارجا كلراءوق مع هلفلوا شاروت کس ہلا لوا قر ثلوا ال
 شفلق لایسرا هناودرد ندشرط هلاراشم لاو یراغوطم« رسم ۱

 نواه تاب هد اید "هرغ ةموق رم هصعوطقم سر یتا نقلوا |
 سودر هلن رلزانهو دالوا كنب رابقات تولقتلذم كا هدیطلع هدتیبهخایس |

 هدبابلوا هلکع ۱ قلعتهناهاش*هدارا هنصوصخ یرامنلوا نن ادیت هتسبهفلق |
 یدنلوا مفسنو لاسرا هنفرط هلاراشم لاو وار رو رادصا فن نبش رها

 ( هرباس ةعوطقم سرو یلغوا یزوط عوطتم رس ندمآ .) |

 نایلس یسلاو نوزب رط هد هجخایذ لئاوا یعوطقم رس كالغوا یبزوط |
 یدلبا دور و هب هبلعر د هلن دب ..یدنفا نییح یتناک ناود ندنفرطاشاب |

 هناورد ناکجاوخ "ه مز یدنفا نیسج هلایموم ید هنساعلا كرم ارابثمو ۱

 یا و دو هباشاب .ییءرب زو ق رصت+لو رومأم هن هننچم هملاراشفو لااا ۱

 هلب رانو اه هرو بوطو هننارفن ی هرو ىج وطو هنیراهنیفس نو امه
 اوا ی واح ییهیلع تضخ ر هنیراتدوع ید كنهب رکسع قوا زاس |
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 انشا ناعلسو یدناف لا-_تراو تب هدناماماگ تولوا رادصا هتف رش

 تحازتسا هلتهاقا هدنا تقو زارب و تع زع هکناح هلدسس یا زم قارعا

 یدلروس نازرا هنس "هدعاسم هنساعدتسا هلک اتصخر یاعدعدا کتا

 یرارف هبناح فوا ندهزیر واغوا یب زوط نکا هدنوزپ رط هبلاراشمو
 رفاو یف هلیسادوس طذح بودنا لقت ین زارب كنساشاو لاوما هدنسان
 قمهحملاب اب وک ندهلا اشم فر یتبدلو شا اھو قرص شدوش

 لاوما نانل وب هدنناب ك ک كهوق رع لوتتء هدهسا شهلوا اتنمناو ضرع

 نلصاح تاراسقعو كالماو اشا نالوا هدرالح هقش كركو یدوتنو

 هرهاظ قرهنلوا شیتنتو قیقدت یدوجوم هلاب رواوا قالطا تافلخت
 اع ما اناطخ هما راشم هدنناب قهلوا لاسرا یرتفد كرانانلوا جارخا

 "هدعاق تلکب نیسح نالوا یبما لزب هدنراتعمو یدنلوا لابساو تفت

 كعهدار وأخ هدب رم ۲ کصن دقدنلوا تب ور ییاسح هرزوا هن رم

 فاطاوعو یدنلقءلا وح هب یدنفار ادرتفد قاتا هروک هتساضتقا كنتاب ولطم

 توت ورپ وانق هرمسارمس هادا نيد كرکو هباسشاب نام درک "ند هبلع
 ساوایواس شب رفاو نیس و راکرو سواها وف درا انو هدنراتعمو وه

۳ 
 یراب رمش ترضح نیبا و یادح- اق اسو اع هو ردنیبآ و رسم هاش رب

 دال, لالخا هاو هد وک امدقەو یدنلوا ناغرا هلا كب قطع یه

 واغواقس قاودجحا وان»لبغوا لوو لەو نسح یرللغوا یحتوملد نا

 هدتحنام نهج هدیرلهب ر هعاعسا و رهسوک كداتسف ۳ | ما سا 9 نسح

 یدد ل ز هلق فدع رجوا یرلکدل ۱ نادحاو اس نوچ رلعا ا

 هب اش اب لالح قرص نمرچ هک كوم یساز رح کار جا د كرو دن کو

 و عود E وب یتیم وک ودنا شنل 4 | راتعشا

 دا بوللوا لاسرا ندنف ط هماا راشم یاشاب هتاو درد ی راعوطم

 ندا ارو ندمود رم لع قالطاالب نكشف | .فب همس هرب رج یه ًامدقم

 سس سس سس سس سس سس سن سس سس

a AR ۰ 3۱ , نایلسو دراو تمب هنااا تولوا ےب آه ےہ او  

 “ e - ۳ ۶ ps ۰ - ل 3 أ 2 1

 1 د د 0 7

FR ۰ ۳ 95 مو ع  

٤ ۰ ۳۹ Koê ۱ ۹1 ۰ 29 ۰ ۹  

 ۲ از / ۱29 اب ا ا را طب ۱

 فأ رفاو ید هب اذ ب هن یی زارب كنساشا و
ê 5 97 4 ۰ ۱ ۰ > ۰ ۰ 9 

3 

 4 ۰ 1۵ ۳ ق د ۰ ۱ ٤ 2 حرف

 1 ۱ اا ES 0 .ّ 2 م ۷ ۷

 3 و

 ۳۹ ی ٤ 4۱ ۰ 3 ی 1

 1 نار ۳ ۰ ۱ ها 9

 ۰ . | شام 5. . ب ۰ ۰ ۱ ت

EN) “ ۳ ۰۱۰ ۱ 29۰ 8 .  

 ۰ ۱ ٥

 ۷ چ < ت 0

 9 e ۰ ° هاو ۰ ۰ هرز ار ۱

kSر  / 
a : ۱ 4 3 3 3 ۰ 

 1 ۳ لا د

 ۰ ۰ ب 5 ب ر ر ۰ و -

 O AA N ام E O هراس

   i ا ۰ م

 SA ۰ و رم 1 ۰ ۰

e۱ ا ر ن ۰ام  

E. 4۰ ۰ 4 ۱ 3 7   

 حني ؛ رف لب بابر ا ما شياو نس

 3 ۲ یا

 یجااب روس بت : 7

 ۰ 2 ۰ 3  ۰ ةا ۳ ۳ “د ا

Eرو ت ا ۸۳  

 ۰ 2 ۱ ۴ 2 ه وا رم ی
 هقرطهن كرا رارف ادعام هد هسا لوهامیدذخا چدالرع نهب رد نا رعا ۱

 ( یراکدتک )



) ۳4٩ $ 

 یدلبا دورو ید یراتارب رحم هقتب نیبم یفیدلوا مولعم یرلکدتک
 ( شمادعا ببسو شم یلغوا یزوط لاح هجرت )

 # دهد ییانشور ار هددو لد ۶ نامشنداش لاوحاو تاک> ( هعطق)

 یجزوط یلنوزب رط ( دهد ینانشآ درخو اب ۶ نامکراک رادخاو تاناور

 ردا شرب و شلاو تراسح هدهرو نم تالو لصالا ش# یلغوا

 هنشیا كن هسک وج هلب راتمج هب راضمو هنلاوقو راسب و تورث لیصح
 هج دقم یتیرافلاکت كنلاهاو بن هنفرط قلخ هک د تک هلغلوا رارب
 یاوطوا هللا قردلا هدنتفو لوصو نهرخ هرکصو قرهللغاص

 نوا سا هدد یدا راثلوا بکو عار هب ودننک یسلاها یرزاض»

 هلسو و و طب ر هنسهدمع ییعفانم هلاعطق هعوطقمرب ییودنک ییاضق

 هج اس هل را هز تراجو هرادا ییلاوخوا كر دا بلج یییلاسها هللا

 هحورب یتوادع ههوق رع كناشاب نازلس زر کل ندا طرص دوشدوخ

 ردب و رعندقولووفودو باب را کود اییبمهدساف ضرغ بو وا یناقح |
 شسورف كس ز و هلک ندموق عهدقداوا رودامهشاق همااراشم هک هل وش ۱

 هما هنادتسا لب وحتاب ید شو رخ ك: للا زوبهد هعفد ینا هدعضازتما |
 بلط ید هک نوشت هد هعفد یجدرد هرکصندکد لا ظاطحا

 و رک كردبا قش هل را خا یدننک یرالپ وح یکهدقم موق رم هدکدلیا
 ہک دیه ههلا راشم یشورغ كب یی زو بکا روکذم اہ بوردنوک
 هن راب ولطء ید هسک ز وشب ادعام قحا رابخا یکدلبا اده! قرلوا

 هلا راشم هد هسا شالا راذتدا هلا راک ذنو رب رح هرزواقماملوا یرادتقا

 هلل دوجو "هلازا كموق رم هجا دوم ( برحیلارج بلطبر ) اشاب نايا“
 راسمظا هنفرط قرلوا التبم هل صرح قلو) باب رفظ هنیدوجوم هل چ
 هلن یراکلرکةرط هموق رم كناضق یلاها هدکدابا ادا هدصق وس

 رب رفنو انآ هنوکه قشب هتاود رد بومههلو لوټ هللا رب دو هراح هنمادعا

 تافراصم نارازه كرهردتبا رفنتهتنطلس فرط هل ارادت ع اونا یوو رو
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 ۸>عع_____ ا
 قی ریمل ایام اب وک هل رقتوو ااو مادعا هلن افلکتو قاشم نوک انوکو |
 نالات هدنازک اغ یدابا ىسى ەعال لاۋءا كموق رم لوتعم نکل ارجا |
 ندزوب ییسرزوا هه تاور تموق رم لوخعم دوشاب هنا رب درب نا |

 قوچ هلتروص هن الهاحم* هخاسم ید ندم قجازار هلعلوا ز واه*

 همچو و یراع" تار دران دویهر د قجهلوا داع هب یربمبناج بونم

 هام جاقرب بوبلوا نارعاکو رم" یجد راو دنکه رکصو یدلیا رود ءابه
 رت هرازولا ع ورم هدنرخاوا یرخالایداج هیتآ هتسس یی هدنرورح |
 چ باقرا ةلذلا ممطل اینو ( تیب ) یدل, انا مج یاچ عادوو ناحو اج |
 ( عءاطللا لاحرلا قانعا عطقت |ا

 ( ناتیلس-ناتسطلان هدازمش تدالو.)

 یازسلخابس یوک ی لام یج درد یعرکب كنهقب رشلاةچخا ید هام |
 یسادرف بواوا نولاسم لقن هبیناطلس ددج یارس ندشاطکش |

 رورسژورفزور لواردمدقم نوکر ب ندنندعس سیدست هک هبنشرابمچ |
 ناداش سا بواد هلتدالو ناعنانطلس تخناوح "هدازمث هدزورفا ۱

 ناتو اک تفەكش یداتش ع تلودو كالم ضار رد ( شکر ھو

 یارتس دل ارا ناوخ زکش هج ولی: (لا رسزا دش هزان ارتنطلس |

 نک اما یک هناسرت ۀناختاو دو یسوداغاو یلام باب و یناورسخ یالعم |

 یارچا هللا زاب رو یکنچو لابخلظو صاقرو زاس هد هنلامعماحو هّلاع

 لّبط هدرابیک با واو نامرف 4 ینامداشرامظاو یارذنک زورو ا

 هدنات كخر رهم او رسخ ( تب )یدلوانامسا ناولا زادنا نینطانروسو

 لوایح( اهاد نودلوا هدنخرفو خزف كراك زور # اعاد نو لوا

 یدنفا نیدباسلانیز مالسسالامح* نوکرب ریقف هدازفا طاسن اننا

 اشا نادود اقافنا تفواوا مدمشمراو هن راسو نماد اب رارضح

 ادتبا هبارجبا هل رضو مح یو زشیب كنهاو لوصا بولک یببهناخ زتهم
 هدب ربو ردواو زتربسم طابو یرهاظ هپ هدنوپ هلاراشم منامه رب دی

 ( رهاظ )
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 ۱ هلکن و هلل اشنا شعاراو هد هاشم ص وصخع ه ارزو هدر اط رهاظ

 | ساجم هلا روآ هدنخهفبطل هرزوا یزداتعم هنوکر کشت و د یدلوا طقاسم

 ۱ رابذلیا نوب امه روس یاحن هنومت نی راسبنا طاسشق

 ه فلاو نيتامو ني الثو ثالث هنس میاقو #

 ۱ ( یدمآ شوخ "هدعاق یارجاو رنک ةطاراوج زا روطاربم رو رم )

 ۱ هتفیدلوا هداشاتو رود هئوک تحاسینکلام هدانا وه یروطاربع | ابرتسوا

 | هوشرا یکجهدیا دورو هنسهبضق هوشربا هدنسوشرق یسهعلق هطا ءانشتب

 ۱ بولک هیاشاب شورد ندناربمرمم یطذاحت رک طا هت دعم یطباض

 | مير هلتخادنا راپ وط ةياعر ه یراوع»۵ قوقح هدندورو نیحو رابخا
 | ینکودا ندهعدق دعاوق قفلوا ارجا نافاسصء همزالو یدمآ شوخ

 | هلملاراسشم نوراو هدندورو ههوشرا ادسعام ندنو و رامشاو هدافا

 | راطخا یهنلایموم طداح ید هدصوصخ یینددلوا بسانم كد اتاوالم

 ناذنسا ندنفرط هملاراشم یظقاح ندو یدلوا یم هنغردلوا نشا

 | ندهعلق نکار دارو رم هبهوشربا هدنهاکش یسهعلق هطا روطاربعا لبا

 | هلاروطارپعا روم هن هوشر او شمردتا شوب بوط شعلا هدهعفد چ وا
 | لاو شمرب و هقنال هب وجا هنا داافا هناتسود كبار اشم هلرب تاقالم
 | ندنراقدلوا شالا ارجا ید. ینعسا مو ضرع رزه دنه سام هلو

 | هبهداح ندناو تتوب هج ربهدهوشربا قر هلو ظوطح هدعباغ روظاربعا

 | نوکچاقرب ندنتفرافمو ییعیدلوا شعا تع زعهنفرط نومز ید ندنا

 ۱ رک هعطقرب ییسالا هدرخ لس وطد هنا رهو هعطقرب هېل انو هرکض

 | شب ور د هل! یو٥ یبکو دنا شملت ادهاو لاتسرا هبات سود یمهتفاب

  بچو» یتکرحو روا هنادن ارد هنوکو هلک ع | اهناو داما هن هلعر داشاب

 | ےک یعکیا یعرک كارطامرحم رعشع ینیدلوبا هن اک ولم تظوظح
 ۱ یدنلوا لاسسرا همعاسس ههانناوج ةهماایموم هل زاب
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 ( زاخو نمصم ثداوح ضعب )
 یس هعلد نسر اشا مهاربا ر زو یرامو دن كملا راشم یسلاوصم

 راعشا هتفرط یزردب ینیدمهلوا باب رفظ نکل بودا قییضتو رصح

 هدنسهب رد هاربع نالوا هدهد ام تعاين کیا نوا هب هدو ره هاد یلغوا

 فرش هلببس ناراب تنک كن»دیبز نيع یراج هب همرکمهکمو ینیدلوا
 یغیدنلق شراس هب اشاب نسخ هکم طف ان یربمعت كفار نالوا بارخ
 مولعم لاو مومفم كنار رح نالواهدراو هدانناوب ندهلاراشم یلاو نیم

 كمر یواحینهیدلو ایرادنامج ترضح تام جوت دبازت ثعاب و یلاع
 هدعن یدنلوا لاسرا هعاس هاو قرهلوا ههاساوج هل رات یچوا یرگب

 فطالاهدمحم بواوا لصاو یزاهعاق رکید هدنطداوا هل ری طنارفص هام

 هدحو ی رثکدتا فرش 3 یادا اسو انما كجا مم تداده جاج

 نالوا هدواب | ید هرکصندکد تا طہص یرلهب رد ما ه رذعو هرباحعقاو

 کود شمالوا مواسعمز وه یدتک هفرط هر تل بولاق ندهد رب

 هنغیدلوا شع ا لالضاو كم رحم ینیراهلربق ریسعو ییملادوج ف رشو
 ناشر نکل بولاق هر ژ وا كموقرم ا هعج یم بدم هدتنوق ی

 لاحرداشاب ن يج ی ظدا همر کم ندا اا ندوع قرەلوا

 تڪ رح ساب هدهسلا شمر کیست ییکنفت هبا رکسع زار

 کودبا شما راعشا ههاا یوه یاشاب ندنفرط هللاراشم "لاو یسلیا

 یلاعت لا نوب کن هلناغوش هل را تره اظ هو تناعاهت رارومآهراف رطاو |مدیهدو

 یهانتد الخ بانج بولطم یرلتریغو مادقا هد تش هک ا عاقدنا اسلک

 ( یعیدلوا )



 سوز ین زا د شم منو یا کو |
 ( یلغوا نرب و دغابط ع وطقمرس ندمآ ) ۱
 رارکشلاب هک انا دج یثاب ی وبق یلغوا نریو دغاط ینابعا هنردا قیاس |
 هد هنردا هدنیبهعوو اشاب نجحراادبع یضاق مدتم هرزوا ینیدنلوا راعشا |
 ارادا هداما هلدبلاک و بافته ىلا مور او هدر لب هلا هرمز ۱

 النساو طدص هم اب یسلاوجو هنر دانازادعب ییمهنعددلو ا هدو مجم هدام

 هدنزاسطقا یلبا مور هاب هللا اسیقشا یاوقا ضعب بلج هنفرط هک و |
 لاوما بصغو افع م رج و ارتجا هبارچ!یتسهنارباح ملکحا ؛اشیام فیک |

 كلام كر ديا افیا هجا یتنبط تثابخ بک ایارب لوصحت طبضو باھر |
 رول ؛هبارا ایاصس ريق همام یاهتنمهدنتق ماطع یارزوو نوراق لام |

 راشفل و هدنهملع قیسارو د هدقباس رود صوصخاب یدبا ردباهنوکف ناوط ۱

 خوش ( دشاب وککدننکه همهرکه شان ادب رس ناطاسہکر ھ )تیب )
 راتر پس دب هلوقموا هدندینع رو نم تقو یاترفو مّرتلم تاقتا دب نم

 لب رالوا مرکموربتعم هللا لم هجوم( لفسلاعانطصاب لودلالاوز )
 تنطاسربمظو تاود نیعم یتسو دنمکو التعا هبت رم تاغ ید موق رع

 (تیب )راک را یدیدلوا (+اب تساو *امل یف فنا ) هلبلطاب روصت
 راومات راوطا هنوکو ب (رانلاباذع انر اڼقو #راهښ زدب نیرفزا راه ز

 كلام یاضءفا لدع یاوه جانم فلاح راکزور یرورب رارسثا ینعی

 | ةو رومظ بوم قوچ یسهتس رانا ندنفیدلوا رارقلایدبا تلود
 | هجا ابرق نانلوا رک بواوار وطنم یسهسوکعم تر وص دنا اک
 ردق هتلود سر هرزوا القع ظوم* مامت رهد تعط تئادروانف یاربذب

 هرزوا یلسم مومفم ( ظایدابلا ) مالک لصاح یدیشلپا التعاو دوعص

 ناطلسلاناها نم ) بولوا ماندب نادانوب لما ةمج نم ماع داسف ادن
 وریندناموا هدندنع فاصنا لها هج ادصم یفب بش تدج ( هلاهناها |

 | نود" هلمابعم ناکاک هب ینابن امج فرط نامزااهیلاو مانشدو نوطریس |

۳۹ 



۳/۹۹ ۱ 0/3 

 طوبضم ریو رقت هقشب ندنفیدلوا ماوعو صاوخ مولعم ینوک اعدا
 هک ی جا وف ( تبب ) هد هسبا رب دت نوط الف هاش داب ترضح ریتم ربع هةمانهش

 تقو هجسادو« (ردشبا ناجر هلا رص ین ٭ ردشا ناطش لوا

 موز کو دنا مار شالوا ماقتنا رهظم هللا مادعاو لتق هدننوه رم

 ردقلمجنم ) ها رارتصا هدنراک افرا وطا هناروسحو هنارورفم ۳ نکا

 راوشم نو دب رف راب رهش هج“ هدافا ( لهجا هریغ رد قب ناک هشن
 هرهاب قرفت هراس تاقوا ینیرهناکولم ناونع هناک نامز كن راترضح
 ضعب یسهعبن ضمب كرکو یسودنک كرك رازتغالاب كردبا نظ یک
 یارجا دعباعت هلغلوا یلاع ع وعس* یرلقدلوا هدراسجا هارسیات ناهومت

 لاوتءو دم كدسافمو نتف عاونا هلیلاماو قروعت كنسازس یازج
 یاهراک هانورش یار نشور دنتوهدهدن (هعطق) هقشب ندنفبهلوا

 لنو م2۰ ( رب ر>هاکراکب شدن زب ٭ تسادنفان هچرکآ یرابرو زی طخ
 ان هنغدلوا اور نادنچ قفل هلاحا هسانشان من بامور رف هژوقموا هدلب رب هل و

 ندنعلشاب یجناتتسو هنردا هرز وا یددلوا بوتکءو دقف مدقا ند وا

 هج یی رط هلءمجوت یتناما هرص هدغب بولوا بولحم هلوبناتسا هللا لزع
 اشا : جاح رەم هلن رب نع الاغ هدنندوع هلا حاعح یدنشلوا بو رسم

aك رقص هام یعوطم رس هلفلوا شغفلوا لف نواه خاب هل هتفر  

 یدنلف نربعیاح دانو تاادع رد دراو یو ڪ یر یا

 رولم کاب چ رولوارادروخرب رادغ ےہ کهمناص( تیب )لاتطا علقت لاج رنا ة)

 قباس نالوا شک هجح هنو یک قناما هرصو (رولوارادرباب یثا
 یلغوا نرب و دغاط هموقرع یدلروم هلاحا هکب یلع یاب یجناتسو
 نکیا زدنا رفح یبهلب نح نوکرب بولوا ندلفاسا یماباب بنس هنب راک دبد
 هکر دشیدلوا شب بورب ود هنا هلرهن سهند یدنزوس ردق غاط
 عزادنا هوک واه نکو لر هند نایلسنرب و دغاطهنوک لذهةموق رم سام"
 بو و دم ید و ا فن گر حاد هراسدع

 آهن



۱ ۱ ۳۵۵ ِ ۱ 

 میع# دام ن نینجا . قالخاك مجرب ناتسود تک زا (رعش ) یدلوا

 ) مما اثما هللالتاه ز دامت نما و لک مراخ هدنش لاکو رنه

 ( یراب رش ترصح ادخل“ جا ارخاو یرادجا رادعوچ رم. توف (

 ترس ناص تاذرب وج رخو وکت سار اغا رع یرادنامح رادقوچ شاب

 یاعد بلحو تولق هبجوآ هب هناهاتش فرط دا ده بلا ار دق ىلع بولوا

 هاشداب ترضح درن یا ندنهددلوا رد ا تربغو ییساع اد نوجا دا٥

 هح ا لب ( ین ) یدیاریتعمو دع تناوب هدر ور قدصا

 3۶ رک الفا نکشمربا روکی رم« #ز او هدن هلوا هکر دلوا هاش + زانو تزرع
 *ادا هرز وا داتعم صاخ مادخ هکر هداننا و ( هکاخ اعاد هنن . روطزو

 ساتیتساو تعج هلن اخ دصمو هومک برش یچدزارب کشت دافش هواص

 بولو سکر هو برقت قو هناهاش فی رشت هنو امه یارسهزح كردن ا
 تیراع ےلست ناسهپولش ناھکا اغا شاب نکیا هرزوا بقرتو راسظتنا

 لبا هیقرتم ریغ هجاکسرب ( ےظعرطخ یلع نوصلخما ) یاضتقهب هلربادخ
 ندنغاوق یدنفا ت6: ابطارس بقعردو یدلوا اع تس شک هزوم

 ماست تبع ضب هن را: ڪڪر اب تسدو توعدو بلج هلتعرسو هلڪګ

 زرط یودبا شلوا توف كلا یموء هد هسا یدنلوا تارا یدنجو

 ( تیب ) یدنلق تم لو بوص "هدافا هلبهصوصخم تفارظو هنا

 ( نادواحرکذ دنکه دنز هک یسک مرخ # دوش یعروص« نادواحرعنوچ
 لسم ههولع ل صح ضعي بولوا هدهصاخ هناخ تقولااذهیلا یسادرف

 یچگللوقشاب نالوا راعشترهش هلکغ د یدنفا رکب وبا هلببس ی زرابتعاو
 قفاوم قحا هنلوق ( هلح ین هلهاو ) قاف هلسهبنر قارادقوچ شاب قباس
 هدم نوبص+ ضعب كب ىلع یراب رهش رادیلبس هدموخیع مو و یدلوا

 # لوق مدنفا اکس ر ویلو قوچ ( هقمانل ) هدقدراو هوا ر وضح
 هدننعض تیلستو تراطشراهظاهدننسهز (لوا عاص نس هدنامچ مهاشداب

 ضیمب نديا نارذڪ هدامهنیب هلی موح م یکیدلبا تشاسشب “ارا



 ۱ E دام كنب رلترتضخ RES هاتشداب نم هراوظاو «شفاتیتم

 | هدیسریدادتما ی راقلرا دحمل صوصخا و راربغا ثروم هنر وام

 | هلبا لزع هلایعوه نکی عچوایموکب كرنا رغ طا هوا راس طاح
 ۲ غ را ایش تر نیافارایلقوپو یدل الامر هلا وخ اورام ەس
 | هدشز نىل اغ "لدنص لوا ناسشنر ز دتناف ةلعلوا نااعش هب یررادولس

 ۱ ۰ یدلا ناتا

 (۰ دجا یلعوا نوت و دغاتط ع وطقعرس نام )

 | هداز نرب و دغاطیانعا هنردا اتش اس نالوا هدندناما ان ؛یبهعلق کوکر

 | یی دبا یکی مادنرق عر ءارقفدناوآ یقلناما كل دجا یشاب ی وتق |
 1 نولاسمه طخ نالوا راد اص هعفد و ءا هن کو البا شمال یدنعلو اظ

 | ندمارکناربمربغ نوهءادعاو لتف كموقرمهصبج وق یهاشذاب نوتدالخ ||
 هل صج یزنشاب« نانلوا نیمهدو هنانشاب یک ظفاخ یظفاسحت یکوکزت

 | شا رودص ت رش رخا هح راترفص هام ظتناوا دق زور دنچناناتط

۱ 
۱ 

 یدلباروظو دورو: وطقم رس كوخ هداناو هلفاوا |

 , 2( اشا شهورد بصنو ظا ردنص لاد ) :
 | (ع) ك الرضا شو و رج نا الغاز هت اارفسا هاو رخ الا ||

 یرادلو آیتم اقلالا تسح هجا دوا( راهو لضفلک تسن دسخ راشق
 | انتشا قیاقح هاش ذاب هد هبا شا اتکا یر للا صدا نواعظعل رادلص

 | هتسانازم ( حدقل دوسحو حد دودو نم دیتا ولالا ) ی ولترتح
 هرهاتصم الت هد هست اا زل کر وتس لزک يلا راتشم هل رالوا انادو فقاو |

 ا نالو) هدنلخاد یتفهعطاعم یطضع یرلفدل وا قراده ضد هدنتهطاره ات |

 ۱ ارا ءرادق هع زاخو نلوفاک ۶ لاشنرا هرزوا تملا تعارتسا هدنراکن ان

 | یزاراد هگ زخو قم او هتبراغ_رومآ»لحت بوکس هنلحاسم یوطاتا ناو
 ۱ لالتسا و اخرع» ندا هت الا تقطر هززوا کلم وتوک هلس دس یاغارګ ناو رع
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( ۳۵۷ ) 
 | سس سست و را سس سس

 ۲ هیولطم بوص هلن ام زاولو اب 2او تاقلعتهو عابنا دلیطاب كر هد (تسناه

 | (لاجراتاداع»نمبعصاو ۶# الوهدشارومالا فرا لو( تبب )رایدلوامزاع
 | قلانشاراک ارزولانیب اشاب دجش شو ورد ییرصت» اج“ راک دنوادشو
 | یاجحام بانج یاضتتا ضف یاضر لیصحو روطفم هلتلبجو تلاح

 ۱ قدص ههزالزارب او تمدخ نسح یالاکض ضرغاعاد هدننع ارزو

 | هلبا هناکولم تفطاع رظن یشان ندسقلوا روهشم هلتمغو یس هتندوبعو

 ۱ لوا نوکر قرهنللوا توعد ندهسورب هګ دقه ییم» هن راقدلوا روم

 | هدنفانوق كناغا دج-آ یلغاسطر وفکت یرادضتومق بولک هلته لیدبت
 رابدلوا امظترادص نیشناح یسادرفو اوزناو تتونت-هصکرب

 ( مالسالا می بیجک لزع )
 نی دباعلانب ز نامز مالسالامی هروط دعتب مو هردقفرع «ا را هللا حر

 | تق رط یاهتنم نکل بواوا یراقب رط مدق هچنرک یرارضح یدنفا
 هدا ندقع رط فصنو نابئو هوطخ و دک و نامک ان "هرفط هتدلا رشک
 صالا سةن قیهد رها یادتنا هژرب ماو لبن هدتقو زا هلناناسحاو تم اع

 ماظن بااق تح ر بیک "یعسر قرط نالوا ماظتناو هطبارب تن اسش
 رظن مطق نادماغش ساو سرفت ینکج هلک نارکتیاغب هنارقاوا مار یک

 مایعشا لاک هنوک تمدخ ضرع هنیص* وب و مار نصخا نیک ناو

 هنلصا نیناوق مر جال هرز وا یداسفم (رهدلا بدؤملا عن )هده راتدلنا

 قر هلوط ندنسامسا هلبا تةذ فرح فرح هنعضو دغاوقو تساعر یم وم

 مظع ها رب هلی وب ندنلود ناسصم بعصا رولوا جا تح همانا لوط تب ال
 / ی بطخ قخح هلوا صوصخ ره ج الص مزاعم یسرظدتصو

 عم هب هع, نیناودو هم لوصا هله ونو لاد عت تاقوالایندا

 هنذب رمسهه ( نیما جدا یکلاناو ) هدباب و و رابدلیا ترشا هنامرزا مدع
 | وجا سلو ۷ الناع.دلوب وزملا سلفا ت رعش )زاید تا تقد عش "هلاوج

 هیاع تقتلاو اریفس #هدنع صال مولا ریک ناو لهاج وه نک الع



) ۳۰۸ ) 

 | یک دابا رتن د و دوخ نمک: كننلاو رو دنس رکا هلع ءانب ( لقاصا

 بود اد اعقا نیک كح ندنرع قب زط یم هلام و نص رغ ضعب هنوکرخا
 هبهما* ترادص دئسم هدندم ردق هتسر ناه یراتاقلعءهو ارقا قحا

 ندنعبدلوا یاب هب هماع رفت هدنراه> راصوصخ و را دلدا داتعصا ردق

 یدنفا هّلااطع ندناضق قارشا یراس وتکم یراداسععا ام دقم ادعام

 یراددضتک یی هب هفخ باسا ضعب ندهرکص کیا داد زم هدنفرط

 هدرز هلع "هرباد هلا هملغ ههملایمو« یدنذا یطصم ندفارش تل ذرگک

 هدنز هنابم یسکیآ یثان ندقلو داردزا هدنبناح اد یفرصتو لاقا

 هنلثم ی اقو یییدب ینیب یراب نم نیفرطو لصاح داضت و توادعلاک
 نکشلوا لداصعم هجو زور "هناخ ۍرا كالو "راد قرلوا لثام

 ررب و زاب و ضمب هدنتفایق مولع ٌهبلط جاتحم هحالصاو بب دات هقیفطا ی
 ملعت ینیفنو یمن هطباضص هزاغیب یالار شلوا نیشن هسردم هلس رقت

 هدعسزا راشلتا تاروصت قیدصت هلبا مادعا ینیکو الا ینیک و تابثاو
 هدنا ه٣ نالوبعوقو هجدقا ندنو هدننعف بالط تولق نالا

 احدم داقاام ناسحالا ) یناحه*الخاد ددعقرف قیالانو قبال هک وب قحا
 ناححمالادنع ) بوش اسو ام ندسونآ مرک س ور لیت هلقابس ( امز یفنوا

 سوکعم هلئاسحاو تیانع دصق ید یتسهبضق ( نام وا لحزا مرگ

 هد تګ دو یمارکآ رمل ٠ مادم كم دارب سان "هلج هکنوچ اما یدناراشملا'

 فنصو راک ایم رب كناینعب بویءهلوا یامزو هدید جز دوخاب یماود
 ران ره هنعوقویساطخو روصق هلبا راظتنا ماد هنتیکت باسسا یرخا

 لومأم بواوا ند ذیمالتاارشک ناسا * رمز اذه یلعف رولوا رادشوک
 تلا ملعت فنصمو ناکتخوس نیما ضعب شمامهلوا لئان هناوقعم ریف

 نکنا نابعدم كب رحت یوج هل سوو نادرکور ندهلاراشم ناغط لئاسم

 موم ندنلاقبیسوشراچ نامرق یرب كنب رانیشن هسردم حلوا هدانا
 تلق هدمومو بلط ید رب هدکدرب و موم رب ید لاق بوبتسا قلا

 ( یتیدلوا )



) ۳۵۹٩ ) 

 مفد ود یدنلوا هببثت هرزوا كمائرب و هدابز ندموءررب ندلجا یقردلوا
 نوجا عفد ییهدب رع هلغلشاب هکع | برض یلاقب بلاط هدکدتبا دارم

 اد ید هتخوسزو یکارب هداروا هدنراقدلوا مج هلخلو | یتارْفن قالوق

 ا هلا د دس برض راهوقرم ب واوا لدمم هب هرجاشم هروا ق رەوا

 الجاو نن یلاع را اب و هبلع تراشااب یسرباو ارساو لاتسرا هنسوبق

 تد افح یاوعد اع ترع بان را هل ر مشن یداوح یرامادعا هدةعو

 توج هماط هدر هسردم نوکلوا هبلع ءان یدنلوا ارغاو قد وشل هباع

 یمواع ةباط هلمروا هلس یکیا هنیرواک لاقبرب كء دهن وب بودب!تروشمو
 دب ز برص اصوص>و یخار رغ هلس هجاوخ ی ورصع هب رمص هبا سه ول

 هزب مادعا ىلع بلاط جاقرب هد ننک یضام لعف رب یسهلوقم اورع

 تناک اذا ) نوک یکنراب یدسعا ردیضارغا هلن درج كم السالا جش
 یی راسشحان نوخ ك رللوتقم بوراو هناوتف باب انعجان ( ةعلاط سعشلا

 لاسر ال اح هز اعدم تابا هلسعرم# عقارتو یرجام بس لاّوسو یوعد

 | لوق یسهلط نیطالس عماوج هل كر ید ردبا اضتقا یک اروزوا ۹
 رایذلبا زا اطصا ةة فن صف هلبا راضتحاو وچ هک لواو زارقو

 زربتهمو ییاحاز وس هدننب بالطو رارکر م ضعب رس! |یلع یسادرف
 رخ ضعب نیتسا كعا ترشابم هسرد هرزوا نداعو تعج هدععاوخ

 هیلطو عذر نوکچ یی زهلحرو ردنم هلا تعنام هتسهرکاذم كل راهعبا وخ

 نارا ذمو نسی ردت ود زلوازباج سرد هجقدغلوا لکت ینومانكمولع
 هب هبلط) اةملط سرد ُهقلح ید یرانلواهراد ج راخر اس كردنا مفدو عنم

 رامغفا لمد ناشک هلحر هدنرلک دلبا داوس شکن هلبا دانشراو توعو

 مقر # فکب هلضفو شودب مق هراب سالپ ( ع ) بولوا رارج رکیسع وب

 لاوسو تع زعو هج و هام یوت باب جو اح وق تاک ا

 ۶ اضافء لوصتیوحتا تالب ( رعش )راب دل تر دایعهب قفل اة هنم ییامازم

 لهو هم هار مفرب نسلد ز رج یل # ورم )اةلناقم يدب رک ىلع

a i, OED ET RE EDF 

 ۰ ت م نیس



) ۳۹: ( 
 او سست سطل ل ا ی خط تخت کهن سست سس ابن ناسا تا همه سج نوا حسن ستم ی تر

 مالا ەم یا هانم بقعرد رک آ هللا ( را لبسام ند مه ا حت

 هلا ماوع نایک اشلغ ماحدزاو ماع سرد ُهیلط یولغ ی راواو ز یاو واو

 هلا ناڪي وس ناو د هجا زه هنا ا و دو سشبج هصرع یا هو

 هرو هلبا هعاو ندّودو ابطخو مع "« رز مابق هن ام جرامعو رسارس

 عوقو رد تمز ونه نایقلعتهو مباوت تقولوا یداوا ربنمو لذحم نور
 لف )خد هليا راپدتبا لیتر( رغما نبا ) تبآ سالادمب هلت رالوا تازا

 ررفتم هدنسهنامکح* قامسوسصه هدا طرح قاس ییدداواراحود یدنفا

 | هکیدافزا نکیا رتساكم د كم د نو بوقیچ ندن هطوا اورپ ی لعز قلوا
 8 ۱ هلو | ناکتخوس ناز دم هدزدکل ندهریصرب قیاسرابتعا سوما رهظ

 | یک یدنفا ییوتکمو ناب رڪ صیلخت هل رقترب هبلا یعوم هله

 | رابتخا یتلزغ ع رح ر اچان د نایلغبابرا هلعاعدمو نازی رکی هشوکرب
 1 رالک :زوسهنو رارقردق هر اپن فص تیعچ هل محو و رابدلوا ناسمن هللا

 | یوگا یقرلوارا دومی ادصرب ندافقره هچک دتبک لب زرط راو رلکیده
 زربنک بول زب همراز واک رانا یدعش ییکو زرتسا ینقسدارابلاط لوا
 | یاوعد مخ مفارتلاب هدنعماج دم نایطلس هلا یوتف بحاص هددهورکرب
 | يدنفا هحاوخ نالفا یدنفا نالف هدسهقرفر و بااط هب امد! لوح

 | ود هلوپعوقو تاصق هلوتموب هکردولنوا تاو هتخوس تالکتم لالح
 | اهنتج اعضا هک الملا نا ) قحجنابولوا بصانو لزاع هلا تاهرتنوکانوک ||

 ندرلنانلوب هدنبز هبلط باوص قد رطبالطنالوا یرهظم ( لعلا بلاط

 | یر هلیتروفندنرلاهلبب رقتروپ بولوا باتو جبر ندنرومظتکر ح هنوکوب
 ۲ ۱ ( زی وس رانلب زل نیسودنیک راتیلپ وس ( ع ) یلصاح رایدلبا باہ ججا

 . یدلوا لاح تسچ قیرفت نی زا دعب بولوا لاح هربفغ مب لوا نام
 | "یراوه زا مداتفا نادهاز ماد ( تب ) یدلاق هراداتسواشدا راک رخآو
 | یینپناسا هیشا نیربانب ( دشاب اصعزا موق,نرا غبت ماین مت نادل خر هاظ

 1 o و ۰ ا

 ( هباج )



) ۳۹۲ ( 

 نامعفنصم ندشلاوم بواو هلفغلوا نییهت دنعش اد رب حالعال هبل

 یا یو باد توعد ,یدنفا نیما ید هل بنا وخ راس هلنا ینا

 یزهتخادنا هعرف یدعوقولالمق ندرکللع هقارظو امهملایموءنابدنلوا

 راسا هن الفافت* هلدباغر هلهاح "هب راج "هدعاق هدرا هسیا رخ هلماکحا

 هعش نکیاررهوزوارازعا طب هدتاحا رحاو راس تفتسا یتوعد:بسو
 رازهو ین ارپ راوس تسا لرد ازاب هلکع | دندشنو لد بولک ید یرت

 قالتە هدنسهطوا نینام تولک هله هلا یشاذتمان ناندهو یھآ و ناتتفا

 | هدرطخ سلم لوا ۶ دوش رتع» ادک کن اد هب راب( ع ) رابدلوا یهانیاوتف

 ریدکت یهلاراشم هليا تاسهرت تاربعت هججن لکد اور یرکد هنوکه شقانم
 ندنرلکدردتسا رب رقت یوم ٭ مدنل اعفسامو تمدندق نالا(, ع ) ثكردیا
 ( ع ) بوقنج كره رب و رازق هنصوصخ قالطا بّقعرد یراسشنم هرکص
 تعج لوا هت دافم * 4 هتربا ناو د یدلاق نوچ زهرا كلواص

 | ± هب هدنکه ارس تالمرک هنخر:( ع ) هلن رام ارامرات هطراشارب ییهعظع
 هکر ذب رغ یدلوا راکشآ لاحرد ینومضم + هن هدنکارب دع دن رکشل

 هنو تمصم لاوس ندنفرطاشا نس ورد یظعا ردص هن هدماکنه وب

 یو الد (تس ) یدنلوا تن هاعمو.دادما هنوک رب ندالگر ودص بناح

 یدعا 4 تس تو م ناهرم “نا تلخ ر درک # او مشچ رهد یاناز

 یرلازء دعب نم ندنشدلوا یوتف ماعم تدرج ضفانم اسان "هنداح و

 قوڪ یختزوقط نوا كلو الا عمر هام یمادرف ءانس هن کیدلبا ابضتقا

 قلوا ابرد,یرافآرطاراح و ارمما هم راقابوق هدرادکساو لزع هللازابشم

 قطصم هداز یدنفا یکم یرکسعضاق یلبامور اقناسو اعر وص یزاهفبطل
 هدرادکسا ی رافلسو یدلوا ی وتف ماقم سلاح یراترضح یدنفا مصأع
 ه هسسورپ بلطل اب ینیم هبذ_ظحالع ضعب مرکصندکد لیا مازا نوک چ وا
 سلجتو لئام هرو هدنخ فاطل عبطل اب هبلاراشم ( هقیطل )رایدنلوامازعا
 هدرادکسا هدقا ندنون هلس رقت قلوا لئام هبارقیب مزب یرازفا طاشن



)#36 0 

 داتعه نوکر هداننا یرلک دلارو ارتش قاود ° ما یسهبدناطاس

 | یارحا هلازاشم نارا تموز دی یاد آ هوا كو الب هناملحاسر یراب

 | قحا هدنرابلاب یرابعاد هبءالسا حیاشم تودنا پاوخ زاغآ هللا بادآ سر
 نرد هدهعدد یرلفدروم كزع هسا كن رلبعاډ زاردنا تماقا لزعلادعا

 | دادتدا یان هلوعم مهر اناذ هتکن رواد طش ےھیراک دید رولوا اب رد اب

 یدیشلوا نامج روهشم یراهناش رظ هفطل اش و |

 ( هفرفتم تاعوفو ر
 فاز مدقا ندنو لطف اع كتنهعلق یلوانا ناک هدنسهب رج i 2 هژوم ۱

 ۱ للع هاکرد قلاس یدولو لونا هلا ساغم ن سورع یللا زوکبا لس ۱

 قلذظفاح كاا یوم ہد هسا شلوا هلاحا هکب ییطصم"ندنراشاب یت ونڈ |

 | هسدا یتقیقج لس قوت نمو راوارس هن يصحو ظفح راب رهنیت» راصحو نیضح
 یاکحا ) شاح اد و ساع موبلا J هده داهح روما صاصخ و راکشا |

 | ندناریم ریه نالوا یس هنا, کلیک رلکب یلبامور هلببسح لوا راوداس# اد
 مدقا ندو یدلر ب نیکو تصذ طف ا هب هروپ ذم هلق انساب اس نرخ

 ۱ ةع ایا ج و ىە رص ؛یدنها فصاو لعاح ىسەغ اک

 نالوا مچ دما مچ هدنناهرمک ی زۆس شهندومفم هدنرا هب ام
 | لاصتا اخ و هاب

 | یتش یەم رک یکم یسکلام ییههراجرب ندا تفل اف « نامر |
 | راتوذجتو لاسرا هننکسم راکه عقاو هدر ادکساوسگ هدب رب بو دا شوت ۱
 ۱ قرعلو ع ومش یس هس شح اه ت :ابهاو ردع ییدلت ۱ لاخرا هنس 4ن انس اد |

 هلساضتمهم ( ىلا عت ةلفادنع ءاوو ردخلا لعال ردغلا ( هدنفدلو |یلاع ع و ۱

 ۱ نامرف نالوا رد اص هشت ومو هو نه ایم نو امت ایان ننالوا رودص رب ربا

 | الحاو ف هام ملقم هام دنت هلا هاها نا  ناونع یاقح

 ahs بو رب اب اسی وز هلسه# رکی د دا یکم هموق رح نالواشوا

1 



 هتاط رونکت دنا یابد 5 ۳5 دارم نالوا یهباب کالا

 هباتو ناهشلو مذا هن راروصقو مرج ندا تقبس یزقفصاو نالوا هتفنم
 درادن نادنم نرد ( ع ) یراعدلوا ناباشهتج رع هرزوا قلوا هرفعتفو

 نضعب نانلو ماحرتساو اعدتسا مالسل اهل"هدانناو ( ینالوح هماخ راوسمث

 ءاسهنشدنلوا اناو ضرعهب هلاک وامتاترق باکر ندنفرظ یاب رقا برقا

 هم اضتم هناهاش نورت«تیانع نواه طخ نالوارودص زب رفرم#
 یشضاق لوعاتسا اشاسو یدنلوا رادصا ناشلاع نامرف نوح راالطا

 ماللس الا حش اطا هل رې واهدازیرد یدنفا دشار دج هداز اچ

 هد رهالا سفن ی د هللا یمومو روفنف ندنرافرط یدنفا ن دنابعلایز

 هیدن مهد ندهناتسا هل درن قلع ینددلوا ر وبع هو اب طرح مدع

 ورن دندمرب ندندالواو لاسعو رومأم هتماقا اضنم هدهیو رب مدقا ندنو

 قسما تماقا هدنجما زاغو هوا ندنو ن د هناک اد ىلع حا رمن ن کتا رو

 هدهسیا شما وا اتعا ندنب رغ دقاجر هنغلر اشخاو قالطاو وفع هلبطرش
 يزادخا# تر رم ض#ت ارب وب ری هدنراز هبارخ عقاو هدل# مان زوقکب هملایموم

 هدنشهباس هه اس ینه هنتناعر هراوج قح كن لب زوداو كو كناغا ىلع

 ترضح ع ومس یتندلوا التم هشاسعم قنص هدنسهحرد كعا شاع

 "هداراو ما نالوا رودص ٌهفافرمو اندا قردلوا امرفت انع هال شدا

 یکیدهلد هل ومع قد هر وک دم طع رک هجوم هناهاش ةدافا مسا رق

 رخاوا یواج یتفددار وږ هناکولم "هدعاسم هنصوطخ ماقا هادلج

 یدنلوا یلاع ما رادصا هدلوالاعمر

 ( نارا زاو ناتسرعزا لف ندمآ )
 راس ههباعرد ندنفرط مگ هاش هدانناو اشاب ینع دج: ی سلاو زص
 الاغ کودنا هرز وا قفلوا ارسناو ادها ید لنضرپ ها اناده ضعب

 لبف ید سار یکیاو ینادوس ریپکل ف سار رب ءان هنغیدلو ی رافع
 1 هن هملعهناتسا هدلوالا عز رخاوا هلن رام لا لاسرا بّقعرد لاکن ریغص



) ۳۰۹۶ ( 

 ندناربا باح هدرشالاعس ر هام طساوا عقاولا ق یدتلوا لاضدا ازخم

 رعت یدو هثسهلا ت-ممو ها ییظع وب هلبا نخ یلع بم نالک هلترافس
 هدنراوج رادکسا هلکع ارومظ ید لس :ولک و قاتمراص یرلکدلما

 هتسارک هم زوزواو طب ر هنب رب رب یراهنوام مک هدهلکسا مانی ال زوکوا
 ولا ت رقترب هلتجحز رازه رزوا لاصنانلرضاح لر دنا شرف هتسو

 زاضح نالوا هدراظتنا هنساشام ندناو را یا هنمنهلکسا رب زو هدلوبناتسا

 شاط یلکد هدننادم نا كر دنا راذک,ندننامم سان هد هربشج هةصرع

 قوس هروخا یرلک دید یعاطلبف یتیدلوا كرالف یکمدفم هدننساداح

 لاخر نالکه باشا ج ءذ احوُف هلغفلوا قوعو تکم تقو یخ هدناو

 یک ران ابافو یاطباض هناخهبج ضعب و ناریسر زوم ون هناوسو
 نضهب قحهنلوا رکذ> نکل یدلوا ناسحاو شدم "لسو هلق باس |

 هذقناس ردا شودعت ننارغنکیسب ناهذاهداننآ لواشب وشنو قف رج
 لام هنو دک "لاثماو مکحا ضعب هرزوا قلو ع وقو هدکد لک لف ید

 | یرالیف هرکصندمانا زارب هدننعع مأشت مهد یتیم هنیراقدلوا ردا شی رد |

 یدنلوا لاقو لق راضم عطق هلا.لاسرا قباساقاک هتعب هنردا |

 . كناخ ىلع بح هللا یتومریفس (مالسالاق ترمسک ءروراق كوا سا ) |
 | هلعلوا یمهدراب فنلاکت نصمت هاو د نارا كنواهسور ینرافس لجو |

 | ترهاظمو تنو اعم ند هلع تلود هلا درس ییهصالسنا هعماح تم
 تولوا هبلاطم هنن هداب ز ا وک ندم ج اوج هدمت نیم سو اغ دتا

 ۱ هادو ریقحو دندش بربط لنا ارتقا هراضعب و ربدکتو منم ران املوا ردتقم

 ذخاو تلط ردق شور كم قرف هلهلوا هد جج هتسنک یسهع كم
 . هبنیهاشداب هانتتلادع هاک رد هلا داو هنامجک هل «هززوا قلواشوا |

 | داوم یک افتسا ندنسهبلاطم هداب ز هدعح قد رط دعبایقو اکتشا نضر |

 ا نیلاع هليا ركام یار قدناصینزلت زلاح ( تبب)رد و لم رز وقال
 1 9 اقا هلا سبد هرس ندنآ رخ



) ۳۶۹۵ ) 
 عن _______ععع__ و

 0 ( ارزو بنا ااسو شعب رب خم )
 | لوصا,نیفلاخو تدسفع تارا ییاشنم كن هناهاش هجو هناطع یاوزو

 | بواوا یموصخ يراذوا هعی رذ هنیمأتیمللادابعو هنعفد كرانلوا تلود
 | عج تانم#*و رکسع ز ونھ هدکدتنا ر وهظ یرب ندهلوتمو هلفغلایلع

 ناشقبالو ل نر چای لوا تبصرفو قو توف ا ا تماشا

 | هدامرب هجهلب وا قرلوا یناوو مام اعاد یرارب اد هد هبت رم ق ج هلو لحمو
 | ییکودبا للاع بولطم ی رالنا مانقو نزدایم هنتبشع ریخت الب هدنعوقو

 | ندم ۶ار دص بناج هن رافرط ی رابلاو یلبا مورو یلوطانا ادک وب
 یدنلوارییدتو لاسرا هدننتس والا عیب ر هامو رب رج لهماق

 ( هفلتحخ تاعوفو ر

 | ةر هاشاب قطص۰ شب ورد هداز اشا, يطصم یاضفانحت رک طا

 ندناریءرعم قیاس یظذاحم یلو انا بونلواهمجوت قاایا هنسو هلترازویالاو

 هرو: یدنلوا بصن یظذاح هطا هدرخالاعم ر لئاوا ید اشاپ بغار
 لابا هرو» ینبم هنچا نم تلع, كنا شان دجیا رکاش قبا یشیلاو
 | مز قماقا هدلحرب كنيودنک هملول لب وگو ف رض, ندنسهدهع

 یدنلق تماقا رومأم هدیاو بلک ترازو عفر هدو رم خیرات ندلدجا یک دلک

 ندفرطیلاو مدقاندنو ییاطفاصیسهعلق نوت» هاو هدنسهطا عن هروم

 | بغار ندنارمرمم هللا ساغم سورغ یللازوکا كس همهام هرزوا كلر و

 هلایعوع هلیس اهنااشاب دجحا یسیااوهرو» قیاس نکا هدنس هدهنعكناتثاب

 | یک ندنسهراد هبلاراشءیلاو هل ر قر هنلواوفع ندنهلطف اخنوت»

 | رودص زب رفرش یواح یهدعاسم هنسهداذا هداننا لوا هرزو | كلا نیسعت

 لاسرا یلاع ما هلا یوم یاشاب هجوم هناهاش نوبامه طخ نالوا

 | 4هروکذ م ُهعلق هل تمجیلاصفنا ندنتلاا هروم هذه ةلالا هد هيا شل وا

 | تدوع هلا 27 یهطداسحم نما كنمدا ینددلوا شا نیبعد ندنورط

 | كن هینافاخع القهلب امدآ نانلوا نیت ندنفرطیلاو هل و و راکرذ یک هدا
 SS رم سر سم عصر سکه رعاح حع یا صعود تن جو جت



( ۳۹۰ ) 

 | 2 2ا مر روتی دداسی هنلزاهظقاحم الج و یا
 | «دهنلعرد مولا ندمازک نارعمریم هل لوا راکشآ نما یرامحهلاق نلاخ |

 ۱ هدرو نم هام طساوا هنس هعلو نوت هلب اهرو کت ةبهارایشاب ل .عایسانالوا

 هتک مان رکب ندنزانک اس یساضق بحاصرابضح هرق یدنلوا نیبعت

 ظ نوک انوک هعر ءارقف كر دا درفت هل.تسهبعاف قلت اعا ورن تتهرب

 كانیلاسها لبا عج هنشاب یتسهلوقم صاذه#او لزاراو رادتبا هب یدعتو

 شغلوا ته: ناعقبلا و راسلحا هراتکر ح بجوم ییشاتسا بالشفا

 هلدغلوا زاعشاو اسهنا تاز را یکدلبا راوصا هدنقناس روط هن هدهسنا |

 یدنلوا یفن هبهسوغام هدروکذم خان هلبیرمشاسم شواچ نوچ دأت |
 یدنفا اطع راع یکم ی دنفا قطصم ا یا مالسالاح 0 ۱

 یتیم هن راقدلوا بیکتتو هنداح فعاب مج زب هدنقح هللا ر اشم اعف هبا

 مرا واند تاس یهنقآ ی ۳ ىجا ولو فدا قسم یر ره |

 هیشخ روما تشغو یدآ كندنفا داق هداز یکم نالوا مالسالازجس ۱

 یوتماعم لیصح هفدوب هل رفت یتیذاوا رو راشتسم هدنراهملجو |
 مادیطتسا هدنراتهدخ یا وتکع ییسلایعومیخدراناهدنزاقدلوآ ماکب هل |
 ران دلا مارک ناناسش هلبا اقا هد هروکنم تعددخ مالسعلا ماسال ارکشو |

 هدقدلو |لئان هتسهنماو لع “هرو لخاد هتءالس هزناد هنلایموم هغ ءا |

 ا لواو ( تسرب زع تصرف هک فیحو# سونفاب میاض رع نم (تب |
 هوکو و تر هماعت یی دا هدنفخ ىق اس تقر كل هد فیش تف |

 سااب گلو لا یوم یاد کی دنا تمذ 4 هب زی كو ا وک هل اهطولخا

 ۱ یدلوا تلعر هتف هسره نراتشاو

 ( نناع یعا تروص ])
 ندننابضق لا مور بولوا نماد كنند قباس مالالا یش
 عماوج نت زکآ كفاقو اه دودا هدیهالسالارمجش تراطنریز ییطضمنالوا

 لعلب لکاو فالتا 1 یفهدوجوم دوق سهلا مر نقاش

 ) فازا (



 ) ناب 1

 | حا سو دنکو سهرت ییلاتما *انسهنعب دلوا هوزوآ تمساح هم سشنو
 أ طساوا یف ارب رحم نوهس التحاو ین هب هشوففل هله نرامشلاب هدیه ا

 قلما یرکسعضاق یبا مور نالوا هرزوا تماقا دلو اک رخالا جک
 ۱ یتا .یدنفا دجا ندناضق یاد كکب تزع هد از اشاب ناقگ
 ۱ قلقا هدنرشن فحاراو ثداوح زالوا هدر هنناهد هَمح نوا طاقت

 | قابرخبایزا نم واضعر رخ جد وتو دو طا زو
 | یعالجاهلوسلک یلاع رحااب و هباعنراشاا قرهلوا ارتفا مامس دنمهصح

 المد للقت "هل ومم هجو نم نوچ” هطجالم یسادعا كنعوبتم

 | نضمب هدهلغتاود كلام نورد هنوک حاعس وربندتقو رذق هنس للا قف
 ۱ هکر تمذ لها كن هماع تلودو ,راذ ڪو تشک انوش ندرافرط

 | هما بلجو هام هم كرنا یراموق رز هلی میلعتینراتیا لام اب ور |
 | ساو دو ضعب ندسانان هوزک ندا رابچاو نا د هنس راز دق باهذ كوت |

 ۱ قلخوادخ ضد زا هک دارو ذقحتجر زا هغ اط نا.(هعطق) سانخف ۱

 | ممشچ تنحس مدرهاب * دننابب یمن قع هدوم هک هکی هارد دنناروچس# |
 | هنشآ تالوتف ا ردت نبك كنسهفاط یتمرا هام ( دنناروک اب |

 | هلبا ینهرا وریندندهرپ هلکعا لاام هنکلسم ا وروا لود ضعب و لخاد |
 | فدا م رازه هل سول و روغظ یلک فالنیتا هیدن یرعود کلو ۱

 | لغوا رقنط ندنسهفباط یارص ینمراهدانناوب نکمآ مدک#ارو سمو قش

 | زات ناصع (ع ) هنس التساو جاورو ارچنا تسب رم ملزوک,ذه نیا

 ۱ ًاضر یالخ هدنمابا ینلادن-

  ظفحنالا هقشب ندنفیدل وا رها یدک وتو یناک رج راو هج هج

 | لقن هلطامتالک ریما غ ورد قجهلوا داضو هنتف بجوم بونت! نال
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 | هلباهناساباب هنالعاح بصعت هعشدادوم ( ار عا تس روفاک مع دص

 | یا راتلوا تلل وتق ندلسجا یراقدلوا قئاف هن رالاثما هدکلاهتو صرح

 ۱ یک هناخ کب رتاب هدهناستسا زاوج ؛لردنا هقالع شر عطف ,ندن 4 زاب

  ندنفرط باب عرو .التیم هتسەظحالم كما داجا سد هناغ قمل وتقر

 | كاوتف وانس بواوا کرتاب كلوتفرپ نوذأم هجول ر يڪ كاب دم”
 1 تخم طلا نکا تارا نالوا هد هبنافاشناکللام نوزدو نیباهروآیراسلک
 كرهبد كالتهج هدقسن زا الواق ا امخاو رتس یس  هظفحالم یل لاا دنکح

 | هنوکر وخاو هطواو هچګاب و خاب هلبا نیدز رب هنسادښپ اسیلکرب شاو شاوي
 | یی یمرا كلوتق مان نزول نددنساب رقا یرالغوا رقنط هلربا دتباو ع ورش
  ندنز دنع رلفارمص ما واغو دو ادوولغوا رقنطو ولغوایدرب وادخوان_نیما

  ضصعب هدهسا افخ ملک ریز رد زونه یرلک دابا ورش ا ردن هلورص

 | هنیراعدق روط ییهروب زم تلم كيرتاپ و كى رح ییسامفسو اقشا ینمرا
 | هلبادنب و حصن نداجمانتکر > ابعرمسر یانو اضر ریاغم هللا قی وشت
 ۱ اوعآ عاوناو کرم ندندامقناكنا نوهگیدلبا دار كکعتو دست

 | شوذمو لدحم راهارکو ییلاوحا ید كنسهفناظ ییهرا لبا اتش دسافمو

 هدراک سلاح ضعب هلس رقت یرالوا فارص ید ندفرطزم كردبا

 هد رنب و زا د ابقنا هکر ینمرا یهور ک توتق دعب اف
 كلونو خیاور "لاوب شاوپ هنب رابلق هندقن الره دز لالتخاوب هج دلربا
 هل وب ضعب هلسابلوخ جارخا هتک بقعرد ینو از تیلو هل رابع نفع

 هعلاهناسسل یهدام نالوا رنه هب هما تلود تاذلاب و قیر هیاهوت

 بدأت یراهوسرع هل داوا تنطلس عم ههدیسر یراکدا تراسل

 | قالا هناهاسش نورققک و شا قو اته مخا نوجا طه یلاثماو
 هنسهرب زج سودر نوطنایلغوأدن وادو نل بوغا لغو ا رقنط روفسمنلاع

 تیصت ۶# هدارم كم هل غد مج ردق چ: ( ع ) ناموس م هلغملوا ال جاو ىن

 | یموق ( هعاب ر ) رایدنلوا ارسا هنب رلافتم لر ه د # هدان زندردقم هللچ

 ( رکفتم )



  یداند هک ۴# نیس و نو هد يج ندو نب اک ۱

 ۱ نر كنا كلو( هو الع) ناهنو تسنا هنهارنا ۱ ارح: ناک # نیک زدنارب ۱

 ' ق «دراناح چجهلوا هرکصندن وتو یتددلوا الاخ هدرلهدقم ابا نالوا یهاتلو

 نان و ذاقتعا هناق هلنساع توق كنقلخ ا وروا هدراتقولوا توم وا

 نیل کو وار اصن مقتسم تال ءو هماعلا و اب وک هدنراتباب اب ھل سس تامولع+ |

 | راکلوتف كرامورو انثتسم ندنوب قاود مور قحنا بونلوا نظ:یبک اصسم |
 هکی دن اواو یا هقشب رب هلیمانا ق رای راب یشات ندنرابهذم التجاهل |

 ۱ مور محعم هد هبلعتاود الاح هل وا اھا بنچ طه ید ی زادعن ۱

 "للادنص یرللارقاب وروا راس كرکو روطارپع|كلرک هیلعءانب ردیکی طو |
 جات کا هللوبقو نذا كلانا تبلا هدنراقدلوا قحهلوا سلاح هن راتهوکخ |

 اب وزوا جالسدننام یودا هدند ید لی دبنو لزعو جاست هنسهردیک |

 | ادتبا ییابات هدنفو یتجهنلوا جات سابلا هک هلن وش ید ا جاخ یب هدنشب قلخ |

 هرکصندکد لب وس هتسن زاربهدنابودروتو اهن رزو ! رب رس ییاشخ ایل شمر

 | ندناورر ر و حاتفح یکا هنلا هدنا بوراج هنس رزوا وب ربس یاعترت

 | تقولوا یدا رولا ناکتاهچراب یک انوا هنلا هدنا بوقبجهربیس یعجچوا

 ۱ ضا كناباب هرکصندنا بوب وا ر هدننکوا كناباب هدنک ره قجهلوا روطاربما

 | "هدعاق یچدابا و رروط هلنابادآ هدنکواو زپ وا ین راقابا مع رایج

 | تقولوا بونبا یغایشا روطازبعا هرکصندناو رر دیک ات کا دل هیات ان

 بوتوط ییسکنز وا كنار وطاربعا زرکچ هلوا یب ریکراب ضان كنالاب

 واوا هدراوج لوا بوتوط ندنماسج هدعب رردنم هنن ریکراپ ییبابلوا
 زومط ینب کو اب كنباب یرغوط هنساسلک امور روهشم زمگیدید املا لزق
 هدروب نم یا سکو راوسهنبسا هلیسهندبد ی د روطارپع | ندنا بود هوطخ
 نانلوب هدتکر خ هنفالخ كنان اب و.ۍدنا رار دنا را رعایت دتقو زار هلشتسرپ

 مرج هلس رقترب كلا هدکد تا سورفا انا یلارقرت یاس دوخناب رّوطاربعا

 ینیداوا هجهط وا هلعءانمراو هک هتناب كنا, هک دعا لح یب زورفاو وفع

| 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
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 هدننهدام كيا نهسک یکدتا سورفا كناباب و رول اق لطعمو امنتو كن هدرب ۱

 كرات | اباب نکل بیوه دنا قالطاو وفع راساباب رب اسدوخاب رللاش درقنالوا
 للم هسک نالوا یلسورفا هکر کم ردنا قاتعاو قالطا ینیرولسورفا | '

 کلا لزقو تو دنا. لتقف ییا ندمالسنا لها نصوصخاب ندهوبایس
 ننزسکع | لحینودامر اسهنو اباب هنتقولوا هبلبا تابثا هدندنع رانو

 راولئاو د ضعب كر هبل یبخ*ندحو قرهملوا فقاو هشاقدوب ردهجول مک |

 زردی توعد یعهعماج یرارواکوب زب رده یسهلاغ كلوتقوب ماج یہ |ا

 هچرک اردنا لخد ود ردتااسهنوب هندنا یس هنعتمو رربد نوتا هل وا

 ) لهاح قندص ن«یلوالفاع ودعلکو) هدمجا اما لک د هدع> کلام هد و

 امور هک اتو (هض انکأم یلا انعجر ) دنادن هک دنادنودنادنکلکشم (ع)
 هدقدلوا روطاریعا قیردرف یسهدازعهن رب تولوا توف ورودی روطارتعا

 هرکسو كرب یبهروکذم تداع بويعا باکترا یتردوبع ضرعهنوکو بابا
 هلن مد هوطخ خاقرب ییسا ههارکلا عم ناه بو٤ وا قابا یرابضءهب

 اما یدبآرتربدردمهزاله ردلکد نداراصن نییآ لوصاو و رر دنا اتکا

 میت # هزجا ابع بوروک یرهد حش ٭ ندنرش نیما زکر ه هلوا ( هعطق )
 هاو مف ( هرجا اصع رد رفا e ۷ كنفوص یودد ناب

 هل ردنک یدبا رواوا ءابد كفسو لا دحو كنجرازه یی هصوصخ وا

 هجهقشب صوصخ# هزودنک كنقلخ هلو کرا دروک رللارف ضعب |
 ینظ نابصعو و زا تبغر هسک هنساپاپ امور هداروا بولوا یساباپ رب |

 قامنا كتنسلاها هروب "هرب زج اذهعم نمک تواب هر تک لوا هل لس

 راد هرب لت الدو نیما ندل الت او دایک ىرلتاودو نعم یرلتبیناومو

 هل ام لک همانا یرناح یکادحا یلارق هرتلکنا ادتا كردبا لئاز یب راغ

 لر حصو ارا قاتفا لوصا ناثلوا ریدعت وتنالراب ۵ هراو 4 تلود

 .. ( مظت )
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 راودا یت در د نلارق رکید كنهرتلکنا هنن هرکصو یدلبا تلف لاوخ ملت

 یسهیهلارقهریلکنا قیاس هارب ملی یر قلا ناز رلکناهّتلارق ودق

 . موقع هلغلوا لان هلبسهناعا باکب مان قیدراو یلغوا كوب كح غرام

 یتهمشنه ینهسیوز كز وا یجب نوا ندنرللارق هجتارق اکا قذدراو
 ال رلاوقرپ مان یارغ هداتننا لوا راودا هد هسا شا دقع ی رغرام

 دنمع هب ودنک هجول رک ینهرو هو قشعن هنز مان تبا لا ىوش

EEبارا كن هرتلکنا هل .ساوغا انا هدقدلوا رادرخ قیدراو هلکع۶  

 ءامد كفسو تنشنو كنج رارکت هدنکلع نوردو !رغآو كم رحم یناو

 امدقم قددراو هلکع ار اذک هنفرط كنو رازف راودا هرخالاب كردنا 2

 یلادنص هنب و جارخا ننس یییرناح ىجا یکیدردتا سیحو لزق
 هلغلوا یرادفرط قوح هدهرلکنا كراودا نکل یدلبا حالما هتنلارق

 یزراد بناحو لوفقو دوعرارکت هدنراذک تقو ردق هام ید ندنرارف

 ه هلک لوا هلا لزع هن یییرناح هلر لوخد هن رهش هردنوا هلو انهم

 قلخ ردق هتفو لواو یدلوا لارقهب هیلکنا یسودنکک هاو لاکناو سد

 رفتتم ندنشا تالو قرلوا ردکتع ندالب یربک دکح هلتساوعا سانات

 تیرف "درب ندنرلکاردا مرات للف قوسلف مە و .دمدنتشاو
 هل وب دعتسمو "یهتع هکلسم لیدبت ههو د چاقرب قرهنلوا عفر ك اکتشاو

 نوڪر ناهکا هلفلوا هسکرب ر وجو یرج ید راوداو
 كيد تنعلو موو ج ورخ كرهد تنقل هناا هلسسهنوع هدننارمم

 تراشا هتبغر هنفرطو موئشم رشم" "هلاوح هسا تاو: سابا نیس

 نوخ "هیدوا یتقاوسا یرهش هردنول كردبا نوزفا ینتوق هلیلج ۍراتدنا
 هژودنکو راتخا یناتستورپ السم ییاکس یتهطا هردنول هدعب یدلبا

 رب هلع ءانب راب دلبا راکناو عفر نیا كلوتق هلبصن ساباپ رب صوضخم
 بواب ییتروض كناناب نابیصو لافطا هدهردنول هدکدلک تقولوا هنس
 لوا هک جن درد هرکصندقدلوا راود هنوکه جزاب. هدرهش نوک وا
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 | هدنفالخ هلسقو كنابابهلرعل تروصو راتلاقارحا هلکاشاخ و سغ یتروبس

 | هلګو و زاک دن هنوک نافاک» یکیدردتا نازوس اح ینانک هجا نالوا

 ماظمو ردغ شعا راذک قم راز رازه رولوا راثکاو لب وطن بوم

 لو ا,نابص ندناطداسص فرط نوجا قلوا را-طخا رادم هب هن ایصعت»

 | نالالا ىجا رزاملوا عنم اسعطق ند هاش قداقد هیعلعو هدرانوک

 | ندرانا یا ند نعیداوا شلاع كلوتو هنن یسلاها ییهطا هدنالرا

 زا ید هزکصندنو ردشغوا عنم یرالوا ندنتلود لاخر لكنا كزاتلوا

 ۱ ۱ ارخا دع ادحاو لود صع) یک هقزاعنادو حج وساو كن كرد ڪج

 | رکید كلام یک قاؤا ندنرناسو نت ولاقو نانرتواو كرت یکیلوت تالس
 | تعارو ماظن نولبتروق ندلالتخاو شب وشت هل رطوب و رایدلوا تالسم

 أ یهدشاس هداباب ورین القنا هجمارف اصوصختو هادزا دعتو زالو |

 یک هنابساو.هجنارفو هچک هج ؤزج ج دلوا بوبلاق دوفن ردق سوبقسپا
 ۱ ۱ هلا کک هاکح ضعب دارباهفظو ج راځ یدعا ردو هدنراتلماتالوتو

 5 كتلخ ملا ل.صتو تارشا ییبرشمو بهذم كالوت» لی وطن :بحوق

 ۱ e هج ر دق هيچا واھ رو التب ٥ لبا اب زا یالب و

 | | هيلع ت تاودو اع او هداوا 2 ارضا ۵ هنمالتسا ت ۳ ست

 ۱ | یکیدلبا ار غاو هلاوح اقافتا ناعهدلاب ییاراضصت لود رثکا كلانا هنملع

 ۱ تالوتخ كنا مج لاوحا نارتا ضعب هسخوپ ردادتوه هرنانشا غخیراوت
 | ها مکن و نابن ضح یرللوف زاعوط رعهرب یک ییهرا رده هی الپ

 ۱ | ندنامز "هدحب الم ريشا یزلساب اب تالوتف ظملغ نالوا یادم هما دیا كاما

 أ اااجتوا كنهلع تلود ردناقرع باكا مولعم یرلکودنا وراب هو رک

 | ردندهوب یسالغر ضعب نایلوایقلعت هتمجربهنیرب چه كن هبینجا لود
 | ولم هدمشع تشان یک .نیرباس ضب ندانامر هنر اسلود ,هلنا هاب

 ۱ هو ویک تهامه و د نوما نا زرد مچ ارت هعلوایقلعتم هل اهطداز 8
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 | هد جرد كجهلریو تروصرب اننامز ی كلرهممروشد زود هیارخا لودو
 ۱ یکلاع هلعتلودیرادوعنو لاومادلرانا ار ز زم وا نظ ردهدام لکشمربو

 | ودنک هنا هل وقمؤا هللا هناح نروص هلغلوا دودعع ندننالوصح

 | قلتم اره نضدوفتو كب هب هنکیرلک دا ندنسل اها كداود هلن زاب ار

 | یرادفرطكتاود راس هدب ولوا نک اسهدناود نور د یراقکه لع ئراقدلوا
 ۱ كلام كن نکا تروصو و نوها ندررضو داسفندنا تر ندنرالوا

 | هم راتفارف ندنراتبن یچ د كراتبملواو هت اتا و هنلصاهب دارت یو زم

 | نوغاي ریقف و لاس تفصح قجتا رون روڪ نهرب ليسو

 قیفوما هللا نخ ردلوقهمو قحا لوق هفاع یز دا تنبل بخاصو
 ( هق رفت« تاعوقو )

 | یدنفایقدج۱دیسلا هدازمیلع یسیضاق دارفلباقباس ند هبرود "یوم
 | ین راجا هناا لاتنعفا ضد ریاقم همللااضر یدنفا باج یلغواو

 | یبصلالا حلا ع وجرو رادحا هغلراكم هدهمان نانز ةع رب واصت

 | ندنرلکود اراذکتاقوا هلنامرمحادقا "هرادا بشرهدد هلک هرب وصت هدنشح

 | هجزو هلت روا راتفرک هابقر تنام راج قرهلوا راد راک زور نیس

 | مدنرو هتفشآو هراوذ یم ( تب ) رادنلوا تدأت هل رعدو یف ه هظا ۱

 | یئاب یهعلو ( تسمادکر هش نرد تسناموچ هک شکناو # زا رظ |
 | عرش عقارت هلساععح هدنسهطوا صرع كب مهارا شمرود قسا |

 | باترق باکر هدا ج ورت یب روزمیاوعدیکیدلبا كولسنکبآ هدتملوا |
 ۱ هلا مقرتو رب رح راءالکد راب هدنلاعص ر ءو مد لا رع ه ییاو سج

 | ندلجا یکیدطا رادتا هتکرح اضر فالخ یکراسجا هعیدصت |

 ۱ هنس هرب زج نل نوجا ببدأت یارجا هدنفح هلا دعتو درط ند هماعرد ۱

 | هلسهلوةم صاح لزارا ضعب بوتلوا هدنرالاح و تکه کر اصح مانع
 یرون زم ءاضقو رادهنخر هلنابدعتو ام عاونا قبعر ءارتو قاقتالا



 ابضق نامرف هدنفخ اذعام ندنراکدلبا رارضا دن زا ندشورغ كم زو

 . اضر r هلمجولواو افغا هدنراهن اش ییا عشا ضعب ندا رودص

 رودصزب رفرش ءانب هنفیدنلوا اهنا نارب رحاب یراقدلوا هدازتجاهراتکر حب
 نعرشننک» ك ارام وق رع هخساضتعم هناهاش نو رقعب مه ن واه طخ نالوا

 رشابم یلاع سا نالوا ردا ص هدنناب یراملوا دن هعلق هلبا یمن هتسهماق

 ات ید هتسک مان قداص نددشکو یدنلوا ارساو لاسرا هر دن

 یبادنکر رز از و یدنلواالحا هنسهرب زج ین ءان هنفیدلوا هدتکر ح اضر

 سیاسدعاوناو شاپ رد یو وزت قیرط ورب د هوا قداص یباح قیسا
 اه, نوک انا کس نوجا قعفنم رج درحم كردنا سادا اعاد نیس هال

 روما هتسشرو جورو مارتلا یی رلاوعد رو نم نسان هلمعارتخا هعدخو

 ید هععدو ندنعیدل وا فولأم هللا لا قا والثم كعا ج: ۱2, یدابع

 یتجهلا شورغ كس یتا ناسکس هدنلغوا دودىح لوتقم كنسودنک
 تاعفدلاب هلیساعدتسا یماطعا ندب ريم بناح كرو ذم ایه هلثح ندلوا

 بودا تراسح هعیدصت هلع دقت لار د هب هناک وام ناسطتیم باکر

 قرهلوا سچو مالعتسا ندفوقو بارا راسو ندنلجم تیفیک اذهعم
 یتیم هنکیدلبا قم یودا ترابع ندر وز ضح هرو زم تیصم

 مس ابضتتم هناهابش نورم وش نوب اه طخ نالوا رودص ز رتباهم
 یدنلوا الجاو یمن هب هسوعام لأع یاب هدرخالاعبر را

 ( اشاب نادوقلیدبت ) ۱

 صع ردص لاس یودا ا اج دنا شاب درج و رس

 هام بم هنفیدلوا قیاطم رغ سملو iF برق هن زافرط

 هبجوت نوزب رط هنسودن ک هللا لز زع نوک ین یمرکب لر خالاعس ر
 یدشلوا ۴ 1 / هعلنادوق اشا دجا ا 2ا یسلاو بلح قداشو

 عمجسو تورو ناماس بحاض یدنفا نسح-یئان ناصق اخو

 "لاو هدموقرم مو و رادقا ید هلترازو هلع هر هلغلوا ترازو بادتا
 یدلوا زاک دن و ادب ءاذل



( ۳۷۵ ( 

 ( مانع یارزو مادخ ماظن ٌهصالخ )
 عو عوت مارک تاوذ قجهلوا فرصت یە وااو تالاب و ربندهتوا

 هاب هدن رافدلوا ماطظع یارزو هطخ لخادو ماکی با مآوت رفظ تبارو

 یراقدراو یقر هلق یظنهوبترع هروک هنلمح كنم رابصنم نقلخ یراهرب اد
 مدخ قباطم هراز و سومانو قبال هن رلناشو هبنر هدراقا هو تابا

 ندصنم رب و ودنا راسشک هلوا محو رقوم هدملاشها نِبعا نر س> و

 غا“ و تلانایراکچهدناتع زع یرهمدخو هعبنهدن رالقن هبصنم رخارب
 هدنر وص یتدداوا کا ندلادستعا بترو رفوا نددح ارذظن هنلمحت

 ناب وتکمو یراهرکذت نذاهنن ادم ینب راتلوا رکشهاوخ هتفرافم ندنراجا

 نالوا یرلجاستحا هعابتا هلوقموا بولو هدنصتم ولتعسو كر هل رب و

 ها راتهدخو ریست و ثعب هن راومق راکب و مارک ناریمریمو ماسطظع یارزو

 نذاو کودنا هع دد تداع قفلوا رکدن هدرهرک دن نالب رب و یرام لا لوبق

 قمل لوق نوما وا در راتاراو هم رار اد اشاب نوچ ا باستنا هل اس هرکذت

 یتندلتوط ریتعءو لم اروتسد هدنراندب ماظن و هلغلوا ندهدعرم "هدعاق

 راس نب زمسقلوا یسهرک ذت نذا كنب رااشاب یسهفباظ عابتاو همدخ هدلاح

 نارسموارزو بوش وا لوبق ید راناراو بویمهلو ارداق هفمراو هرنوق
 يظانم هلبقلخ وق رادنکما قالب PO یشدنوا یرنهوناد ارعاو

 لرب تدسق باب رارورش عددو ترازو ناش هطاح هل سو و روو

 اضتفالایدل یربغ دات لو ر وام تلاوت هج ور تضر ءا رد تاچجخ

 ی رومأم هصوصخر ند هند تنطلس تامدخیزب ندن۱!۴یمومو راشم

 رادکما راکتفادص راوطالاترحم بولوا جاتتح هعباوت قنرد هدنعوقو

 یتماقتسا هدناوصو هت رومأم له تع زعو تضمن لاحرد هلءملخیسوق

 هكردبا ماعا هیدقن لذ هن اصلاخ هدنروغا یرلعو۰ مادخ ش جلو ۱ هب رج

 دزمع لو هاوو مولع یتدلوا مات نسح نب رق ماه« یراقدلوارومأم

 ۱ ةالو هذه ةلابخا نکیا موج کو دنا ررقمو عزم كلدهبجخاک بن رق



 عتع هدنرهرباد هدا یراقدنلو هل عم هحولاع ارماو نيد رصت۰و

 ناشرپ و قرةچەەلىاابا ندکشکربا رب هم صنم هی یھخ رپ رخآ یلخ ود ندیا

 باستکا مقانپاستنالادعب وناباتش هباسن | هنس رلهیاد بصانم هج ولاتشو
 ید هلسح رخارب هلکرت هدنناهدنساا یلقن هیصنع ففشخ رم یخدکناو

 هن رام و :زسنوف كنار ز و تغکو و یرافدلوا هدکعا ياتهذ

 هعاتستا قرد هد هلسلح تامدخ كنا رعاو ارزو اضتف لا بسحو یداب

 نبهر كماس<۵الاتحاو مامم هدامو قرهلوا یدّوم ید یی راحاسحا

 دار وا هقسشب ندنفیدلوا لاکشاو بی ر لب ینددلوا ثعاب هتسلو | لالقخا

 اخ هرباد یک زک نالوا شعدیا داستعم ینلعاط هیصنم ندیصتم

 هدناسیصقو ارق ردق هج ويف هدنا بو راو هلسزب هدنرافرفت ماکنه

 هدکع اراسخ لاصبا هدالب لاها هلا راذگکحو تشک یر رس
 ماسطع یارزو مه هللاخدا هنتحم ماظنرب كصوصخ و ءان هن راقدلوا

 هل ومموا مهو ی راتباقو ندبارطضاو هرباد لالستخا كمارک ناریم عمو

 اص عسا كاسا یرلتناصو تباج كبعر ءافعض ندر سوق

 نالوا مدضح هدنرتدرن اد | رحاو نارعم رهو ارزو دعب ای نیغلوا ند همزال

 | همنخ راسو یجتلوقهرقو یساغا نو ردناو ییکتفتو وللکوکو كدلد
 تمدخ هناب وحی اضر ماودلایع بوبلا كرت دوخشدوخ ییوق یراقدالو

 | «تنازرراو ه وبقرخآرب نوجا باستنا بولب ربا رسنذا ندوقرب و كا

 | نذا ندنسوص یکلواو لاوس یواقداریا ندل هن هدررب یراهدراو

 ّ ۱ هکماعا تعچر رکآ قوا در ران اسلوا هرک ذت هدنرادت و بلط یسهزکذ
 | یتسلاسها هلا راذکو تشک ی زسرس هدناصقو یرف دوخاب رارمضا

 | مادقا هن رالاسم وکو بدأت هسیازاردبا راسنجا هراتنکرح وللثم رارضا

 | لصفتم ندقاج “و تلایا هجولامن یرب ندماظع یارزوو قفل رادتیاو
 | هنفلخ یسوبق قیعم دوجوم كيصنم ناسنلوا هبجوت هنسهدمع بواوا
 ندمو زا هتسمرباد ودنکو نیتسا نذا ندنهباوت هدر دقت یفددلوا لمیح#

 و رسم

 مر ب تنش



) ۳۲۲ [ 

 لابسرا هتب رافرط ار زو يانم ییابضنخ ا نالوإ هضف
 ی ددلرلتا توفدنالابساو لاسزا هل زهر دب رع شم نی راهم وا هدنراتدخو ۱

 مادا موزوک هننساست» كر هيا ددرت هدلوبق نهم دخ نالک هلن هرکاذت |
 لدا وا لباشدا هب «تطبار تحت رود زم هچو رب ر وکم یا هرزوا یرالتا

 منصوصخ قلتوط لمعلاروتسد مابالا رخا ىلا ماجا. تيربخ ماسظن ویشا |

 طخ نالوارودص هتفاسقرش ,iE هنارادنامح هدارا ۱

 لاما نالو ارداص هدررحم قابس هجوم هناهاش فی در تکو ش فی ریش |

 ناریمریمو ارزو نانلوپ هدنرالوق رچوا كنیلبامورو یلوطانا لوصاو ماظینا |
 وعترو هتناحو هدنقو یرایلاو هرومو ادصو ماشو هرصب و دادغیو اماو |
 مجد هدنس ەچ جاو یابنانانلوب هدنزوبقو لاسرا هنتارضح یراظفاحم |

 هنو ره هرز وا قغ تعاشاو نالعا ه هلح نم نومو تنارقو ۱

 یدنلوا لا ساو ثعل هډح ىلع ۱

 (تاعوقو ضعي )
 یدنفاقیدص د قفوت یدیفح فارشالا بیقن هلبا قباس مالسالا حم |

 قازب قح بودا راذگو قیس تالاحزارب راد هقبفوت مدع هدننبب
 ندنکو دنا راعشترهشو دزنا ز سانلا نیب یرلک د د زشع | بقر لک د بمون

 هکر غ تلع ع ونرب ید صوصخو هن رللزع هرزوا دومعم هجوما هچو
 یدنروک ندتلص» یایصتعم لیدبن جد كتاف هلتسانمو و رادمو

 ر دم تصعم ندملایعوم ینوک ی ر کب كرخالامیبر هام هلءلوا راکشآ

 بوغمو رقوم هلبناسحا یکلرکسعیضاق یلوطانا اقیاس تباقنو پولسم
 هامو یدلوا بووە هب یدنفا تاهولادبء دیس ا هداژ یهیسب نالوا

 ندنسهرع هدعهلایذ رم ماش اضق.ینوک ی نوا كنلو الایداج

 بلح اقا نارامهش ایهدحا ندنامبلارام ناکحاوخ هرزوا كل  طبص

 قمر و هح ول هبیدّتفا نما دج دملا هداز یدنفا نایک یبیبضاق

 ید یدتدا نام نصف ه ناونغ یا ىسياق سابق اقا قلارط



 ار ۱
 ]| ندنشرشمکع ( ظلغ باذع یا یهرطضن۸ البلق معتم ) هلسهبابهنردا

 یا مرګ هنلایعوء هدنزورح نود یا ندنو توتلوا حرت هنلاثما

 ۱ هیس هدعاو نود تله لو رعم ندنم> وب حو و قلوا ف رص ندنسهرع

 راب دنفا هحاوخ تولوا مارک ا رمظم جامع هلی وب یساضف هرونمهتدم

 ناسا قرغت ر.هصققو ( دوبت اقن ارت تلود ( ع) هلمجوم هجو و

 تسدب هک ارنا (ع) رایدلوا ماک داشو نود: رف شورف هرفطو ماعاز
 طارزنشا هنن ید تناسضقهمرکم# ۰ هدموق ر مول و )تلا ندرک عفد

 یدنفا هدازب رع یسضاق هسو رالاع تواوایبهاب هنردا هللا موس رع تفو

 بصاتمو راقلهب نانو یدنلوا هجو هب یدنفا هللادعس دم یس هداز

 نوک ی فلا یمزکب كروب نم ءامو یدنلق ارجا د یناسمجوت ه رود
 طاظ یا نوه کشو یشتطاق رمزا اقا نولوا یسهباب همرکم کم
 رشک اقناتس بولوا ین هنا همرکم کم تالذکو هیدنفا یار یطصم

 | یدنلواهمح وت یزهاب لوبناتسا هب یدنفا رهاط دج هداز یاو یسضاق

 جاطا رومأم هتءاقا هدساوس هقر تلانا هدنسادتبا لوالا عسر هدقمو

 ید هتناتس یسلاو هقر بوتلوا همجوت هلدترازو "هداعا هباشاب مار د
 فیصنو یدنلوا هوت یرافا رمشکساو ینا هجوقو راک دنوادخ

 رکب رادو هناشاب رکب ینیلاو رکب راید قباس هتسوب تی هدعوقرح عمر
 هدنانش*یلبا جاو هباشاب نیدباعآ|نیز قرص هینالعو لیا جا باس
 یغاضس هنالعو هلسهداعا یترازو هباشاب دجا یهلاصما رومأم هتهاقا
 هام بونلوا هنج و هنا شاب ناعصیسلاو هنسو قیاس یتشهناو هلقالا

 یبومق نلاع هاکرد دالا نبدا ءاول غا“ ناخوراص هدنخل“ روب نم

 اقا نالوا یلص ناخوراص هحدقم هل هان لواروخاریم ندنراشاب

 ناهس ئرامزا ناماسو توز باسخا ناذیلاب راسشمو ناخد درک نیما
 هتسول هدنبادتنا رخالا عمو هدع یدنلوا هجو ترازو یالاوا هنر هباعا ۰

 || لو قباس یل اا هرومو هناشا شی وزد یظفاخ رک هطا اقناتس ی لاا



(J) 
 یسلاو هنسو قیاس قللصح هجو ر ینوطصو هب اشا ىلع قرص |8

 هلبقاخا یراقا م” رهش نارب وو لوو هلمجو قالص# هباشاب رکب
 كل | طط ندنرضح زور یسهنس چ وا زووایناما هبراو یدنلواهبجوت

 ؛هرغهکب تبا دوج یرظان همارد هلاقلافلآ ندرا-شاب یس وق هرز وا

 یدنلف هلاوحو هیجو هدهرخالایداج
 ) ساویس "لاو بناح زا هعوطقم سور ندمآ )

 نالوا داف بابرا یاوشب هدلالتخا نادا ثدح هدساوس مدقا ندنو"
 ترد هعف دوب كل ران درا | هلا رار هنس رافرط هل زو دا وت ندصاخما

 هتلود رد یزهعوطعم سرو اربا یراارس يازج بواب ر وتک لا یرفن ۱
 هدنکچوا نواب باب هدلوالا ید اج هام طساوا هلغلوا شف" ارسما

 یدنلف اشاء یاح "هداهن

 ( هذج ءاو دادغب یلاو دادما )

 یرامو دخحم كناشاب یلعدح هلاراشم یصم یاو اشا دواد یسیلاو .دادوب

 هدهار یانْا اهجوت» هن رزوایسهعاق هیعرد كناشاب هاربا یسیلاو هدج

 رصح ملم زع هن رزوا هم وک رع هعلف هدههااطاو یبابراح نالوا عقاو

 كهلاراشم رب زو ءان هنغیدلوا شعار اب اینیدلو اهرزوا ك اق ضتو

 یسملوا هناعا ق د ندنفرط دادغب هدنعیرادوقاو تنکم یوزا هن وقت
 ندنرلجماو قلوا رهقو رسک  عاب هنفلاختو رمظااةوق ههملا راشم هلان

 نوجا قوا ذخا اسهرتواسغرت ناب رعندنا تنشلو رارفهن رافرطد ادب

 ششلوا هماقا هبسهظحالم قللوقهدنرومظ تملصعرب هلل و و ربت دنادمرب
 تاکرادت ییردارب و رب رعلادجام ندنراضعث یتریشع دلاخ یب نالوا
 كنءرصب و لاسرا هننورد یراهروکذم تربشع هلرب من ینب رارفس
 هند رط دج ندهرصب ید كنهلخ یر شع قف نالوا یر ا شع“ دع

 لابسساو ثعب رارشا هو یدلروس دک وه هدناب یراتع زع هدهبت رم نکم

 یکیدردنوک هلودرذ كهملا راشم ىسالاو دادغب نیبم یغیدلوا شعا



LR 
 یدنلوا لاصبا هتداعس هدلس ندنسهرغ هرخالایداج هام یار رحم

 ) ناربا ریفس تدوع (
 خرط قلود هداناو هلترافس رومآ ماقا ناخ ىلع تع یس ناربا |

 ا نجا خرط هللا یوم هعفد جاقرب هلدغلوا تع زغو دوع یوضصخر
 هلتا دومعرارقاو لوبق ند هاش ناتج هدفا ندنو قرهنلوا تاقالم |

 فكن دناتددروک نالوا دوعوماناسل هن رتریفس هلع تلو د یی ||

 ته یرارف دعب ايتو یدر كزانلاق و رک هداعا زا ربغ ندنراتهرو |
 كقت ەل شنامدشیجد ارخومو كمال هعوقو زواشیدودخو قافلوا ||

 ۱ ۱ دنا هدیودنل وا دار 1 هما یعوم ریهتس لعلام شلک ةعوقو یروص ی ده

 ]| لرب نینغت یارب كنبراهدا هدنلوضو همورتضرا هرزوا ییددلوا شا |
 | تفشکن هروک ذم هسعلق زار هل زرومآم هلع تاود نالوا هدنفرط ناو ۱

 ملس هن رلرومأم ن لود ندنفر ۳ هتسلا زولوا خانه يراد بو رسا ۱

 یدامعت یاضتتمی د یراهداف ریاسو کج هدنا ترش ایم هنعط و زیر

 هوادتک و شرابراع ندنفرط "یبسلاو دادب هللا هدافا هتتاوذ نزازبا هزژوا
 مرکهواز رخو یک دلا دعت هنلاتسزا تارب رح هل رخ یتیدلو لوضح |

 هلقمج رها تالاوفو بش نابنن نیرو یتیدنلقهدانا فرط ناربا قزال |
 ندنرافرط زط ءاردص نام نی ی خاش همان هب وج او نینمینکو با توام
 عیششو هناز رم ساتبع ناربا تا و ددمعیلوو هناخ غتفش از رعم نارنا ردص

 مالسالاهش كنازب رحم ناللک هماناالا قم فرط ند« شا المو نداز رم

 ههلا یوم هد هر خالا ید اج طماوا یراهمانم اوجو هاف هلا ندنراف زط
 نار وزخت رادنامعق هدنخرلا تحر لئاوا مارک الادعب قزهنلو وا یاس

 ۱ قدنلوا مازعاو عاخر | هنفرط ۱

 ترازو مفرو یلعوا ح وصت مادعا اضف نامره رود )

 ( یلوط انا "لاو
 نیا دروغ ا هدو A ا یو و سودنک

 ( هدنماکنه )



( ۳۸۲ ) 
 اس تست سس وتو سس سس سس سن سس سس
 را هلا تما ا س كوخ زرع هنلاراتشم هلو | اککتشا دنا

 | هلىلوا لوقنم هللح تالا هداننا کحهدنا لوثم هکع | ذافنا نیلاع

 | دیشروخ بوتلوا هلاحا هاشاب نیدلاالع یسلاو ساومس لاا لعنت

 هناسهاک تاکر یسل اها سود. ک نم زسک | تکر خ ندسااو دس زونهاتشاب

 | هدهار لالخ یفادعا هلب رقت یلاع رحااب تاموق رع هلن رات اکتشا زارکت

 روعاللسنل بقاوعاارظن لنء ) قحا یدنشهلواهلاوح هن اشا نیدلاالع

 یی راتکسو ین رالغوا یک دردنوک هثلا بقا كموقع هح: وم («تحاصب

 یتج هن دطا راسمظا«یت رومأم هلک ا نسوا ذخا انشاب ندلاالع
 | تناتم هنفسهلقو نوق باك هلع رکضو هرخذ ید لقوا حوصن
 | 1 نی دلاالبع بوادنا زاوشدویعصیروکد «رخاتشک و و رادتبا هنس زله دام

 | ندفارطا كز دار ادهو هلسو هتنذخا تا ییسهروک ذه تمزرومأع ةتفااشا
 | هجوت قجنا بواط» همارزوو كر دبا نظ رادثقاو توق ةيامربم ى اونها

 | نالوا تالاةمج نم هنوع نالوا بول هلو هاو یکو دبا بولق ||
 أ یا راو رارضاو رفت قاباعر ؛ارتف هلو هط یعندلوا بوم اعاد یک ٠

 | هدنروط هنب نکل وا عنف ندزا و ڈو زرط و ند هاها شرط هب وڈ

 ۱ ىنا زو أ4 دوا نم نيعلواراقوو دوش رملمک تحوم هدنقح یرارصا

 ۱ ناد ارمرەم قرص تحاصر انصح هرو هدرز یدلدا تعاقا روت

 | كرخالایداج هام هللجحوت قلایا یلوط اناو ترازو هبنر هباشاب نسج
 ۱ ندلاالع ادو یدناخ روما هب هر وک ده یلصعم هدننوکیهزاوهطنوا

 | رك ر دق كم قلا نالوا تت مسرتفداب ندراضق فارطا هنتبعم اعشاب
 یدنفا لوا قش رادرتفادو یتارمن ی هرج هلن راپ وظ نسو دعو نواهو

 یر اخذ نالوا هههنو تدترت ندنراقاضس راضح هرقو همها وک هژتفرعم
 كنلغوا حن وصن موقارع لرد, لانعساو اههلسااتشاب نس هيلا اشم
 یدرا جاز زوکد ر 1 ۱ كبوة و تیم مار او برت یر لحنا

 و da aml mi E A ات نا ی ققق تف ون سد

n ۰ س 
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 | تافل ضب هلففلا بخ یاوما هدنسهب رق روی و هدنز اضقو امو
 نکا ردنا رارف موقرم بومعقوجو یدنلق رومأم اقا دعسایئاب یخونق
 هلن ربخ یتیدنلوا رارتءاو درد لاسرا یعوطقم رس تواوا لدو راک

 قام سدان هطوا ندنرارف قرةنلوا یرحو ربرح تولد راو هنغاتوق
 هافخلوا اتحاد یتفدلوا شمردنوک هترافرط ا هناا سو تزن
 اا نالا بوردنوکهنسهبصق یروعو نالوا یرافوقو هشناموتکم هفاک

 ۱ ۱ هسندرط هلا راش ید یعهحوز هلبا ناپولش یلغوا ناشلو «داروا

 یدنلوا نامرف هنف ص۰ ناخوراصو ندیا نوچ رالردنوک

 ۱ ( اراخخ بنا شنافلخم لاسراو ازم فسو ریفس توف )۰

 ضوصخ نددنفرط هاش ردمح وات امش یک اح ار اخ هبهناک ولم فرط
 هرکضن دکد با افما:ینترافس تمدخ ف سو دج ازریم نالک هتس نک هللا هما

 ' ىدروباب مداو هداح مان قادم هد-لخاد یسوق هعکاب هدلوتناتعسا

 | هداسا ینندنلوا اواو ناکسا هدهعسو "هناخ فورعم هلکش د اود
 كرك هدندم هام دنچ هلن اصا یراس نوءاط ضرر موبقلا یا هللانذاب

 تود داو دعب ادحاو یادو دالواو لامع كرڪڪو هبلا یعوم.رقس

 یلاسرا مع هن راثراو هداراحش كن روک ورتم یانشا هل رللوا مو دعمو

 روما ینو د ولرلک هفانصا ضب كنوموق رم هه ندنعلدلوا رمنعم»

 هل عرش تدرعەو یفرعم یدفا رادرفدیرادک رت كنس هل ىم ءهنکدتا

 | یسکرت كلا یوم یافوت» یتالصاح بولب ردتبا .تخورفو رح
 م تو هب دات امرعلا هجو ید هتاحکا ین هتنثم نو د نالوا د زا ندنشناعا

 هرزوا قلوا لاصبا هنن راثراو نالوا هدارانش یرانم كنافلخم ادعامو

 بوتلوا مقرتو مت یتادرفم رتفد موتو یض* ندعرشلبق كنسهلج

 هدرا هدقهو هکیاک مزالیاسرا كت ران هروک ذم تافلخ ماد زتف د تج و هرب
 ندا دورو هب هنلع هنطلتلاراد هل زریفس ندنفرط یراک اج ارا

 [| هتبلریفس ودننک هم نواه هما نالب روی رب رح قردلوا باوج «ژهمان



 یتافو كلا یعوم ریفس هعفدوپ هد هنيا شاک هل ردنوک قرهنلوا مست ا
 ییلاسا هدنسههانودنک كملاراشم عاح كرکو ت نوا ها اوج لس
 توان هیلوا كزادت هدنداعشرد نده.متف بک یراقدلوا شلیا ساقلا

 للاتراو ثعب هتس راذرط هلا راشه كراباةك ناسنلوا هت قرلوا هبذه

 بجو هر و نون اش همان هح “اض: هناهاش هماع "هدارا هلک ااض اید

 ماسق رتفد هعطدر و هشد بنک تاج یکازوتوآ قردلوا هده رتفد

 هدتداعسرد كملاراشم یسلاو دادغب هجا لصاح ندنتافلخم كرلاقوت» هل

 دادنب نوجا كنردنوک هلاراشم ک اح هلبا مست هنفرط یا دختکویق
 ۶ احو ندهلوةم رول وارکد هدن وامه مان نافلخم نامناو لاسزا هنفرط

 هناذ"نالوا هدنماقع یرب زو ندنفیدلوا هتسن كج هل ردنوک ههلاراشم

 یسفلوا لاضبا مدتا نارب هل رب رحم توتکم ندنفرط یسلاوادادغب
 هل ران ینوک ی رکی دلرخالایداجج هام هلا زاسشء یواح یتساناصو

 یدنلوا لاسرا هروکذ م یاشا هللا یک از دص ةع اق رح

 ( حاج بناج ثداوخ ضمب )
 مهاربا یسلاو هدجیرامودخت كهلا راشم ییسلاو رصم هجتدقا ندنوب

 قضا رتص> هلا كنفتو بوطو موجه هت ززوا هعلق مان هدب رب اشاب

 تزد دوران ندنا کیک تا دو طض نایاسالا لرد | كنو
 رخو 2 دنا توزاو هنرزوا یهعلق هرفاش هدهفا سم قابوق

 هدنسهب رق «هرد هدنرزوا لوب هدنرلکدلبا تع زع هترزوا هبعرد ندئاو

 برق فوزاو قرلا ربخ ینغبدلوا شعا دم یرکسبع یدو واسلک

 زفن زود “شود هده راحت یانا ودا ع زنو همصاسح یبهروک ذم
 هللاد.هو شهردنوک هنفرط یرازدب "ین راقالوع واطقم كنم رالوتتم نعد

 دوجوم هد هب راح هلبمدآ م رفن زویترد دوعس یسدازع كدوعس نب
 ندننابح هدلجم یکیدلا نصت هلهدآ فن جاقرب قونسل ةة هد هسا
 هزادعامو كمل با تماقاهدننات كم لاراشم هل ارک د ینو اه مات قز هلو انو ام



(A) 
 وب یخ سوم یخ جم دیک و

 :كرفن e ش !AE ا N ۱ نیس رهرزوا ! كنر و تصجر | ۱

 ران الوا هدهموق ره هی رقو شک ملف ےیل یربلهبس هرزوآ یراددمبء هنزال

 هرکص نوک چاقرب و یوډنا ی شیک هلن دک هب رالابعو دالوا | ۱

 یرردب رک یتناعوقو یکهدبا ب تیک رجب هنس رزوا هبیعرد كلا راشم |

 یسبلاو بهم لمایش ینثداوح ,یتنیدلوا شعبا دورو یسهعاق هنفرط |

 یلصاو تاري ارج هد هر > لای داج رخاوا هل داعیمرد ندا هلاراشم |

 . ,یدلوا ۱

 ( ناب اربا قوةح تاع رب ناراد از یم همش ) ۱

 نسج هشم تدوم و قاو و نالوا هدي قلود نارب | هلی ا هلع تاود ۱

 تاساوم تباعر قرهبملوا بحا صد یرارف ندنیفرط ترشاعمو هلماعم ۱

 فرط رهز ندنالاج بجوم یو یت رفانمو تلا بم طور طف>و |
 بر یب و رھا یکیددابا اضتفاو باا یمزاول قغلوا تدعابیم |

 9 یرابح هلع تاود تلاع هلا یراح فرطلوا یئان ندنفیدلوا |

 قاراویمه هل ارو لن اربا لص قمامنلوا هبلاطم هداب زو روج بولو هلءاعم | |

 قوا اک دنز نحو هلماعم هل محو قدال هنطو رش تافاصمو |

 هحعدقا ندن و یراصوصح قلق در قر هلو لود ولر در یرایرارفو |

 منت قرەنلوا هرکا نم هد هلاکم سلج هلا نا یلع بح نارا ریفس | ۱

 ابابصو یرام لا تقد هبهروکذم داوم و یواج ینکو دا شقلوا ربرقتو |

 ردلچ صراق ناو مو رضرا هدشفصتنم بجر رهش یوتج یتیم |
 تارپ رحم هقبشپ هقش هنب رکب زوقوقو یدومتو یراکشحو هنرابلاو ۱

 ید مملو لاسرا یار دن

 ( نادم قوارد یاطلس تفاب ) ۱
 یک ناهاسشداب هدنامز .لئاوا تو ناک ندنعو لاقنارج رت

 ۱ تاو دا بچو هیمار تالا ف رشا! كریمدت و دع ناولهب نکا ںیک
 أ تاطخ ا اا ا بانج اخو ندنفددلوا یززویماح



) ۳۸۵ ( ۱ 
 هل

 غفنا هدنرات اّ ۱ دن نداعسنامز ( یعر ہللا نکلو تسمرذا تممرامو ) تزع
 یدسشلوا یرهعقات ةينس تنس ناور یلعیلامسا یتیم هنعب دنل وتهعق اد یل!

 نارفغل او, ةج زا لا مهلع تبص ناشع لآ نارا ره ضعب نا ياغ
 ناجم لأم ( لاتقلایلع نینمولا ضرح ىلا ااا ) هدنرانامز ید یتا تج
 تیغرو لم راهظا هب هروب نم تلا هلتنن ةازغ ضب رع الاما هنلاعشا
 دننا ردفصوا تما # لوسر نادمآ فسااین نوچ ( یوم )راشمروم

 2 هوکشو كنجامن در ر نرلصم #هوکو راغیسعنا درد تص لوو

 ندتعفنم هن و ناهاشداب ضعب تداع نامزلااذسه ىلا كلشکت اک ادهلف
 یالحو رظنناعما هکلب بولواناباشهملعتو ح ودم لعشر زالوا هدبلاخ
 هدنقح مالسا رک اسعا امز یقندنل ق( هلک كر ال هلک كر دن الام)هسالوا رص

 یتداعس ( صوصرءنابنب یهناک افص هلسسین نولتاش نی ذلا بح هللا نا )

 هلسو و تلخ و ی داب كردکه “همز ال( ممکو لم ولس یلعسابلا)هنلاصحسا

 سما هیک دنکهلرب لاغتشا ید هنلامس|تالاتقو برخ تاو دا هن رک ر اسهلا
 یتجهلوا یدؤهو زادم هن رالوا لاکو تاده لاصعساو سوه هددام>

 رادتفا ناع رنو راقو نود رف هاشنمئوراوطا نوطالف ءاشداب هلیلاع> |

 هلاکو ربت قشم ورن د هنس یکبار یراترض>ر اودالارخایلا هتلود ها مادا
 هدرا راجو هرم ضعب یک د انا دعسو یادم قوا هل رامرو ر اتتعا
 ےلعت ها رلتلوا راکسوه هک کب دردنراماخ مادخو نيب رقم صاوخ

 راشمروم رادمو هلسو ةطاسقلاو ح رفت اضعت یصوصخ و و رادتنا هل
 تداعو ناشکناک ےدق مسر ندنفصتنم كيجرلاتجر هام ویشا ىدا

 یناطلس هضة تسعج هدننادمقوا هرزوا ناورتسخو كولم ضعب "4 راج

 مالعاویهاش نابه اس موت دمشروخ اع اشکللد یار لواهلفلوا بنر

 تیعچوب هبنشج؛موب بولوا بهذم هللا یهاشداب مادخ مابخر اه مجنا
 ربت هورکر اسا نالوا نارکت هلصح لیصحو هناکدن هرمز تفاضو روس

 مما سو ایم ناکو ریت مزاول قرهلوا ناسحاو ِتانع "هلبسو رب هنازادنا
 هدنررلک دلبا ماعتا ران اولهب ینب رای اوهو زکو لرتمو هتو و افنا یشکناک
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 دارم اچ روا زو ارا ییهضیف ذخا مسر * هران لک زال

 ۳ ندنع دلروس افعص رادتفا یوزاب دی وه هلا اناطعو هما عاونا

 یر نم تف.هح علطمو تا[ هن یدکناک زار ناسک هجا هد هناهاش باس

 نیا هکناو #* دناغ راب مرحر د لد مرح دش هکر ه ( تب )رلب دلوا یعریامو
 ۶# دناع راکنارد تسنادن زاک

 ( زاس هننف ضعبو مرج باخت ا راسوزابو ضعب ی )
 فصن هنسهناخ كل هل اقر هنک اس هدنراوج د ناطلس هدنلئاوا تجر هام

 لح عضو تا با قد ںولک هک یکا هدن ز لع بلاط هدلل

 یر و باخ یصحسا ییدافهبا كره د لوا مت ناماردراو لو

 هناخراع ماع هللا باتشو تعرس كر هکچ رانف یرب بوناکو ین
 هک لوا هلرب لاخدا هب هناخر ا یهرو نع لاحرد هدنراقدراو ا
 (تس ) ین رلک دلا تصخر عقدو لس هلن رسا ىلعو تئابخیارجا

 درادیناغف هتساادروخ یجنز هکر ه ۴# راز لد یار ادم بعدنکداب رفوج ی
) 

 و ربندتفولوا هلکعا تاکشو دان رف هلا هدافا هروب نم لاح ر عاب هج هبط

 ندنرابح.انشهط وا یسهسردم هع رانا رک راب دا هدقملوا سسج راش لوا

 لدسنزا نک اس هدل زنم ناک هدننورد راق جم ناطلس لا

 یرهدرکرمس ی فا طز او مان نیسدح یوو مهاربا یاخ
 ةلبا یول هنتف اعاد ههو TE نیبت یراکو دیا

 هلا ییدلبا نیعت ید ی زراسشجا هداض رازه هنوکو و راذگناقوا

 پب ذعل قرولوا دن هعلت و بب رو e كناموف رم

 تراشا ی زاترمه>:یدنفا صاع ییطصم مالسالاحم هنسراغآ دا بهر و

 شواچت هروب نم لګ روکذم هچورب هدبجر هام طساوا هجوم هل راسع
 یلاعرعا نالوارداصااسطخ هن رادزدیمهعلق هسوغامو الجا هلمشرمشابم

 نا اح ان رادو كل ابا ییوطاتا رل,دنلوا ارمسا ارح هلبا

 زدغاک هجوا رک, هنلغوا حوصن لوتقم بولوا دنقم هلبلاح همز ال ونک
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 *یسیلاو یلوطاناو شم ملعت هموق رم سلتا تناتهو ابو میقرتو رحت
 نسحو هسنسد ندم یوو 5 هلب !لول> هب اشا دااءالع قدام

 تملص«نوردتا تکم ندمرب بحوعالب هدوان اشوطهلر :لافعا هلترونط

 اتضقیکدتا رو م ید ندفرطوو شلوا یداب.هنرخأت یتسهروفأم
 ارفف هلعلا هعقا هدا ز ندهشک. زوگا نويسن ودننک کلا ندارقو

 ثعاب هراس هلفلوا مرج هفیچآ ید یکودبا شا م رجم ییافعضو
 نورقع د الج نو ام طخ نالوا رودص زب رتب امم نوا قلوا تربعو ظفت
 هدزوکذم حیران هنسهعلق نیجام ب.دادلالجال موق رم هججو هناهاش

 نوک لکنچ یدناوا بیرغتو الا هلترشابم شواچ یلاع ماب
 ندنهبدنل وب هك یراص هدند هتسک مان لمعاعا طا طخ ندنزاتکالش

 یراهدرخ ناش هدنمح هدفدنارا یرزواو ذ خا ندنفرط نایطباض

 هنیاصمو لسمه ماع ةن ام رض بولو یسهزاب رصم رادقمر هدناو
 ( رکا نیکو اک بالقرز ٭ دود کس احنز شکور ( تن ) هتقدنلوالحو
 یبهرت كراهلوقمو او ییدأت كموق رم ءان هنغددنلوا قیقح یراقدلوا بلق

 یفنمهدنسهبزج زقاسردق هی یا سقنحالصا یشانندقلوا ندا
 یدنلوا ین هلیثرشابم شواجو نامرفاب اباطخ هنا رقاس هرزوا قلوا
 دنکن دوش راک هک سکناو  دنکد وخ راک ناجم یسکرهرک هبنآ ( تبب)
 هنفرعهنطا صح" مان ممهارب | هچهرف یلهنطا هدنداسعسرد (دنک دب كی
 هلغلوا راکشا یتیدلوا هدلاعفا وللثم كع | لالخا ین امل وا هل لاسرا رادغاک

 تولوا نادنزافکاالم یساضق یوتثز یدنلوا ین هنسهرب زج سودر

 تمذو ردق هفظو هثسک مان دنعس دمع نالوا بان هدر و نم ءابضق

 هداسفو هنتف هسا دارفا بو | تکرح هرزوا قم صمو لغش یاضتةمو

 یدشر دج یظفاح ندو یلاعفا ید قكلع ماظن لاللحاو یداب

 ندتترط یلاهاو مقرتو جرد هدنارب رح ندیا دورو ندنفرط اشاب

 و و و و وو وف هبلع تر اشا اب هدنا هش هام لئاوا یییمهنفردنل وا ع دقت ی د رضحت ضرعرب
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Eدنا وا اک یتنهطا شوق یدنلوا یه یو وص لا  

 نسانلا «داز لساتلا ندنرلن-ٌاب یچ ومف لاع هاکرد سه نا یک هه

 هلع ةقن لام رد ناهذدلاب هن ولام" باکر یواح یتساعدا قوم نداغا

 ضرع ر ەن مان دا جاطادسو نشح جالا لس ندارادتا هوز ص

 سم دنع ی جیم لصق كن رلاوغد قرهثلوا ع رم مهارت هد هطوا

 واضحا اک لاع شما اب یسعرش ل اکو صضوص# كلا یوم

 يزاغ#ا توذدناآ لاک ندهعقا رم هلا لونګ تنمارت ناهوق نم یکتا

 ةنوک وب هوا میحعقنع هد هعقا رم نیح کودتا یسهژودم تار وزن ید

 ران دا باعتا یبیلاعباب و هناکوام باکر بجو الب هلا كولس هنارب وزب
 ادم ناموق ره ءا هتک دل | یاشحا فصلا لح یزاسدآت یارجا

 رعلظفو النجا هدروب زح جرات هلا شو اچو نامرف انام طخ هنا یسهطا
 |( یتسردنتفر ەك تفر نانچ ریتوا (ع )را دلو ۱(« البلایظعاءالطا) مومشم

 ندنو مدح قباس ین رس ھت یکن الؤا هرزوا تاتا هدمو زا مولا
 جلسا و هب دات هارب ندبست ریه لام هدف رها ت ك هرو ئرزول نم ءاضق مدقا

 ات هل رض هنس رومآ- و دنک لای نالوا نتالصح س و لر ةا ِ

 مو نواوا تنکیو لک هلس ەش الط دار کا راش یر ند از ۱

 اضر اا وام لاوما بتبصعو راوتل هی اندعت و لام ع اوا هّتغو ۱

 نادداسفاو كن رحم هعش دروط هدعو رضرا مود رخو یک دلتا را جا هناک رخ

 هدنساضق شک یصوصخ یل دنعبت نادف طلا ها ا ینح هنلوا للاخ

 اغا نیسح ندنرلرنو شمس هطاخ یا یسهناخراک ینلراو ب ؤط خقاو

 ییسفلوا ننه لو ساک كماوق رعت دالا لج الهلل وا هدافاو رب رهشندندناح

 حورصرا نوفل هب یلوشلک یخ. > a یعالتنعا هاکنع | مالعا یددفا

 . هللا سو اچ رش اج یلاف عا نالوا رداص انا طخ هسا یلویلکو یسلاو
 جاع ندزازوشحم-یناعاو ینسمرهشقا یذئاوا لاتسزوا هاناذمش لئاوا

 ) مهاربا (
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 انمار ضع ضرعاب ندنفرط یلاتها یتیدلّوا فو رصم هنراسخو ردغ
 نوجا اخو رس یتحاصو ۳9 یاد مود رع هدانا ینددتلوا اکشتشاو

 شا باحا ی دأت یکرح هلرح واوا قوق رمو شاک هتداعترد

 هناهاش شدرتب اهم فرنش طخ نوچ شمل وا ی هتسهرب زج والد هلخلوا

 جرات هخ قرهلوا رشا ےب شواجرب هللا تفرش نما بج ومو رداض

 مالسالا حس كرابدنفا هجاوخ هکنوچ یدنلوا یفن ةفرطلوا هدروطسه

 مرو *اعس او فنا) لثم لثاع یراقلاورب یب هرکضندنسار> ام قیام

 هکلب و یناوخ تهل یا روس كناکحاوخ هقلح یرب ره قزال ( اى

 ۱ لصاطاو تولوا واع مشر دز هنعط هدنامکمر وما ها یآرلاب مسفت

 | رلشلوا ( ینالسمزاقنور یربب ۶ یناوخ طم ندب نآرق وترک( تج )صاح

 اک ارا ھم! هدسراد» هل | ناکتفَس و نامش نالظ هسلا ناکتخوس ید

 | یتفمو ظفاحو حس هکروخیم ( تبت ) بولوا ثراعو لوغشم هلن طوا موق

 | دنا تچ نارمزا هحخات* ( ارقلاق ةمامنلانا ارک ق رظا) ةد هوا شعا

 ید.ثفلوا اتفخا ودنا میرا یار یارخا یرحا دعب ادخحاو

 هرس لا لا کم هک 4 نود یا تفک شوای اشتر( تی
 هد م دبش س ندرل هوق رم هدنابفش لئاوا هعف دو اذهلف ( دج یماخان

 راد درط هلی سل ردن قب رط كخو یشن هب هم الع قدنها اوا نا عدم

 كحیدنفا:ناولپب نایذهنانداد متسر نالوا ناکنار هنکر ه یشنادانو

 والغم هل -محولوا بولوا سوکنم هان هشناح یبالوو سۆر یا زط
 کلءدک ینوعتاف تلم ناتطلس (تب ) یدلوا نامز نام ر یهف هه
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 سس تست

 ا ( راش #ا دوم رمن رتف زجو نینوک + تسوا
 ) افنم دد زا ناک ضعب قالطاو یطصم وبرب تیک تو ۱

 اضق نامرف هدنقح ءانب هنتکر حاضر فالخ بواوایمهسم ماش ساببارط
 ادص لاو هشدتم یصوصخ قالطاو وفع كن افطحم رب رب ندا نانرج

 تماقا هد هکع یتیم هتخیدنل وا اعدتساو اا ندنفرط اشاب نام جاطا

 هلبطرمش كماع کد RES ER دهیم عزم اچ جا تو
 قره لوا نیقرت ید كلروک دم فرش جا ندا رو دص هدنمح امدّمم

 صارکید هدب رخالاعیر رخاوا یسهنس تزد یر زويا هدننان قالطا

 e ا تکر حو لعدرزو |یناضتقمو بچوم بواوا رد اصیلع
 ها امام توراو هماتش سلیارط هن . ینانم هنفالطا ط رش, موق رع ن 2

 سوفن لتتو تراس نوک انوکو تحاضف دیزاو عنشا ندنکیدتا
 هنس نک حو ینیدلوا هدکع | تأرج هعاضوا وللثء لاوما بصغو

 نجزادمع هداز کر ندنسردمنالوا فا رشالاببش هدءاش سلبارط

 مدهییدمتو فلتو لتد قحرعب هلمتخادنا نوشرو» یمولظ+ مان یدنقا

 سابارط ادعام ندناداوا شهرجاق هلدصق ماذعا یرش.عاحو شا

 ترد ندنکلم هلبصاقنا بوق ییددع تزد كلزهعلق ن اک هدنسهلکسا

 اد در نویهدلبا نص هداضت»ا نی هد هب رق هغاص هد هفاسم تعاس

 یس هراس تام و هناځ هبجو پوط لرهعلق نانلوا رکضو انب هعاق هعطقرپ
 سلب ارط یک دلبا ارتجا هر اسخلاصبا ی د هم ب م ل امل ا توب هلبا طیضو ذخا

 ماحرتساو اهنا هلی دقت لاحت ت رع هتداعس دس ندنفرط ییسلاها ماش

 هغ رش عرش هدنروص ینددلوا تحکیقفاوم تفیک و  ؛نیغملوا اکتژلاو

 یییارج یکمدقم كموق رع هلغلوا ی الخ كنها ش داب یاضر و یقانم

ê etا )رر قطو یه ساع اتالار  

 یرشعلادمب ندنفرط هلا راشم هن ید لرز هداموب ءا هن کو دا نب

 رک هلفارطا هرزوا قاوا یصم ات ین >و اقا یر

 بو و در



) ۳۹۷ [( 
AEH KE ۹ 

 ی

 | کرب ندهاجو بحاضت قباسلایقاکو یراع ندردغ قر هنلوا شو

 | تعراسم هراعشا ه هناکوام رارقتادعم رار د تخص هحورب یتیفکقرهلوا

 | ناونعتلادع نامرف هدناتعشلئاوا ااطخ هتسلاو ادنص نوعسملتا

 ۲ تنابد يقر ییطونص> ر الخلا ینا ر ھوا لرو رادصا هناهانش
 ( رعش) لباو رطف نمربخ لداع لاو ) یدلزوع لنمح ههلا زام

 | كلناف#رذطاةباغ ام” روا نمرذحاو *# ةكلع تلو نا لدفلاب كلغ

 | هکنوچو "(رضح الو ودب ین روج اعم قس الو ملا رفدکلا عم یی
 | تلصخ مرکا ید تورعو وفع هرکصندت وقعو تساس یارجا
 | توک ضب نالوا تحدمو رکشت بدبو هدکر ابم تاقوا صوصخاب و
 1 لوا دلو قلداق نازح كولا لق لوله تاو قا

 سم سس

 | "هداراهنصوصخ یالطا كرافتم ضعب ةمرح 4 هکر ام ز ومش ید هدف دوا
 | ندراثفلوا بیدأت هللا بب رغاو یفن امدقم هلبقعت هناهاسش "دافا ريخ
 | ماحیتساو عدنا یراقالطالاحهذرعا ندنرافرط یتاقلعتو دالواو لابع

 | اة« دق هدازا یرخا دعب ادحاو رالوا ناباش هقالطاو وفع ندرالوا

 E هن رات.کحرح اضر فالخ هلمحت ازا رات دلو یو امو نکسم عحارتمو

 ۱ یقطصءرترب و ییطصم یزرد نالوا شلوا یفن هنسهر زج یوکناتسا
  دجخا نالوا بتن هعلع هدنسهرب زد سودر ندنفانصا ی هب رع هدراذکساو

 ۱ یراقدلوا سنا سفنحالحا نواوا هدنسةعلقهطا هجزو هلمحوو هنو

 | اعدتسا یراق الطا هلبا هدافا رب رقتاث ندنفرط اغا لملخ یاب یتا تشو

 | ید لس یجناتنو و یکص> بیسح دمج ندنراکصح هصاخ نالوا
 را وهام هنس هذ احم یبنهعلق هبدنقو راب دنلو | قاتعا نخ رغ دنقو قالطا

 ۱ جاتشو لساک نیاطب اض تهاجم یجدرد نوا ندڙ ظر وا یر وکی ۱

 ]أ قهدلب ال لتخاو ترادج هب هبضرمان تاکرط یراضعب دارم زد
 ]| ندنفرط قیاس اساعد هات ب رلکدلنا نرخ هعانضوا برف |
 هعفوارپسا عقاو هدنهطا دب کهن هلناطباضو ناغزاو هظروا نالوارکذ |

 و یک



 هرزو نیل قرهنلوا تو ج دكا هلیقانتا هو یرلتهرعم نارامتخاو ۱
 هد؛روکذم هعلق هلا طب اض و ناغزاق هروزم ةظطروار يق هبه !وا باج |

 ولرم نالب ربو ندنفرط هرماع عاجوا هدنباب كلردتاتماهاو ثکم ایفتم |
 | «دهبسیا شف رایت و رادصا ید فیرش ما هیچ وم بوتکم
 | دعباع ام” بولوا منت« یتارفن و ناطباضكنهطروا رکذلا فلاس هدهةلاخلا

 ۳ هلزمامتسا و قدص لاک هبه دات ناب یورو بچومو یی )همزال تمدن

 | هناهاشنس هدعابم هن راقالطاو وفع هلب رالوادهعتم هک تربقو یس |

 0 يراي رجب ىلع هاکرد لعفلاب نیرودص فن رش یما قر هل رو ینآزرا

 | كنبرلهرج هرزوا ح ورشم هجو هلکع | «دافارب رقتاب اغا میهاربا یساغا
 راسو هناشاب یطصم ربزو یظفاح هبدنق نوچ رام وا قالطا هلبوفع |

 تافلخم امدقم و یدنلوا نامرف هدنایعش رمش لئاوا ایا طخ هرانالک مز

 رابخا یرادتا هتکر ح اطر فالخ ضع نکنا هدندناح هندا هل رومأم

 | هباهاشدا ¿ ناونعلالبلح نامرفو هناهاش نوا طخ ءا ع؛دنلوا

 | ندنراشا ی وق للام ءاکرد نانلوا ینن هتسنهرب زج یوکناتسا هجنرابج وم
 | ٍتدح( هللالالجا نم عاش الست ) بولوا راشخاو رپ هدتیاغ اما نسج
 یسلاو هندا ءا هنخیدلوا ازبس هتح مو تانع هه “اضم ینبنا تجر

 | كجلایوءو اهناو ضرع ندنفرطاشا یطصم جالا بدل بئاص رب زو

 ( نوفعت راك لاو نوفه رغاصالا ) هلفهْلوا اعدتساو سال! یالطاو وقع

 | رودص شف رش هدیابلواو نازرا هنس هدعاسیم هنفالطا وری ویت

 هلع ك ملایوم هحهب>وم هناهاش نو رقمتیانع نو ایه طخ نالوا
 يدنلوا نامرف هدنابعش هام طنباوا اایطخ هات یوکنابتیبا نولس
 تسدوب وفع ناکرزب زا هد هاش داب رودیات مدآ رود یادنتیاژ ) تیب )

 | قلوا دن هعلق ءان هنتکر حاضر فالخ تلذکو چ هانک نات-دورف زا

 ۱ دعنا یل یکم ندنراننک اس ینایا ۰ هقردق نامی الجا يا هرزوا
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 یدنلوا قالطا هلطرش كاا تکرحاضر ر اغعو كما" هنقىاس قاس
 ) هر طم هصورب هره و ناعلعب اسوا (

 ریا هجو ىلع هعدعا ند و بواوا ندراژب وا نالوا هدهرءطم هصور

 ندا دراو قرهنلوا ریمسلو رعد هب هلع هنطاسلاراد هعق د و هلا دخا

 ادد# هنس هدارا اب هداناو هعشز ندرهزب وا هعطق کا رهوعو د رمز

 نی نم هللا ارفط سرو سال هزور هرز وا انیم هبت و ینام نالوا شاپ

 هزیوآ رکبد هدنلکش یسهطروع یشوق هود یلاکسوپ وجناو یل ریز نوتلا
 یلدمز مک هدتاغ ددع چ واو رهو هلم ساما هزور هن رزوانوتلاو

 هتخم وآ هن رزوا هروکذم "هزبوآو هزب وآ یلریجشز نوتلاو ییلکسوپ واو
 هرانکی هدنلکش یعامق یتوق عصر هلا توقایو ساملا یسهمت نوا قلوا

 هز ور هنب عونصم هنر زوا انیم دروجالو قصا جات ع ونصم ندد مز

 یبهطروع یشوقهود كلذکیللکسوپ وجتاو یلریجزنوتلاو الج هللا یاط
 نوجا قفلوا قیلعت هرهبسانمو هصوصخ عضاوم رهزب وآ رکید هدنزرط
 ناضمر هنفرط اشاب حاح رمو یسلاو ماش هلا رل اغا یاب ی هدزءهعودوب

 اب وطم هب یمظعاردص هی اق ید یرتفدو لاسرا ینوک یعشب كفش

 ا مرطا حس هژ.تفرعم ینیما هرص هدنلوصو یدنلوا ل اسا هلا راشم

 هبهقن ال قیل اعم هروک ذم تارهوجم قرلوا نی رضاح راتلوار وضل ا مزالو
 لفق ےس یراکلح ناسنلوا ری رح هدنریز روکذ مرتفدو قفلق هستم وآ
 شلوا عدقتو ری هذهةلالا ندنفیدلوا شاك مدقم ید حاستفمعم

 دیلکاو لفق هدنروص قبال ه هرهاط العهر جج باب و ریندتةولوا هدهسیا
 هلوتموا رکا ارظن هنفیدلوا رهاظ ما یهجهنلوو شملوا دیدشتو عضو
 هسا نلوا یمو زن كناتلواریمستو رم هعف دو بولوا دوجوم دنلکاو لْفق

 تولطم یسهداعا هفرط و هنن نوجما قلوا نواه هن نخ یاش هارب

 هنفرط هما یوم یاغاو یدنلوا ریکذت هدهء اق لیز ی د تشک ی تیدلوا

 یدنلواب لج هجهقش کو
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 ( ساوسرد هو روهظ )

 یاب A هتک روهشم هلک د یلغوا اک ندنران کیم ساو

 اقا دج ندنسهفاسط مرتلم هدنخش راتزوتوا زو کا مدقا ندنو بویلوا

 ییفیدلوا شا طبط ابلغت یتساشاو لاوءاو لتق اعنط هللام ئی هسک مات

 لاعص رعا )۳ هک دقا ندنو یراشادنرف كموق رم لوتقم

 هد املوا ءا هنس راددل وا س نیک | اصدتسا قاقحاو عرش دار هدنلعو انا

 ىلاع صا نالوارداص اا طخ هاشا یلع یهدرج یسلاو ساوس

 عهارتلاب یمیددلوا هدنزدب قح كناموق رم ناسعدم لوصوایدل هساویس

 یعجهنلوا قاشحا ییاع رعا قوطتمرب یشانندملوا ناناعو رهاظ ارت اوت

 للوت*ندنرانک اس ساویس هن هدک دعا ناعذاو ممه یلغواناعنک م وفرع

 تاب واط ضم نالوا هدفرطاوا یررشایهو بلحج یدتفم مان یلغوا

 اوور تادرس واچ هو ا
 شکا تعاتشو تحاضف عاونا جد هلوک راسنو تلوصو موقت

 تکناع "لاو هلناحاو لزارا تعج رشکت ندفرطرپ هقسذب ندنراقدلوا |

 و وا ر یوه ید ارد كاا لا
 "لاو یواح ییساعلا ئورا راعشا هندار ولف روس هدارا هلمج و 9

 ضمب هعشیندن و و تار دا ناک هزار ولنا وا ندنفرط هلاراشم

 شل و هد ساو س اوت زا هلتس ر وه ر باد هیازاتتفالاهفلاس تالصح

 كلاغا دج جا خا ولکدکو اغا دجاو كب تعفر مهاربا ر وش“ نالوا

 انا یر ره نانلا هل كل راتات نالکو ىنادۇم یراتارب رم هدیابلوا
 تامواعم هرکصندقدلوا لصاح یبا ردص فوةوء قولو فوقو ید

 ع دقو رابع هلا هناک وارا انیک رظنو دون هب هناهاسش یا کاخ هروک ذم

 راکشا یتیدلوا یروصقرب كوملاراشم لاو هدهداموب هبلعءانب یدالوا |
 هند اعسردمئام الب هدر دقت یراقدلوا یار ندتسودنک لالا اوو |ا

 هت اکا هل ون کیا رادندن ودنا رولک مزال یر٤ا لاج ده دیک ۱

 .( یراتکرس



) ۳۹۰ ( 
 طه عع__ع________________._

 هب هراس دال, صوصع>ا و ندنددلوا 1 8 بح ود ی رات کک ر

 هلګررب كرل_الوا تماس اک و یدک بک هرطاخ ه دی رود تنا

 لر دبا قبح یک یکر کی ی ہدام ًأدنء قیقدنلالجالو یمالحاو یت
 هد ی راصوصخ وا قفوتو قىد هروک کا یعاضصم

 هناهاشدان داوا تیاصا "هدارا ےیل د ازا اف صوصخ ر

 ییعشب كناضمر هام هدناب یراغلوا نن هل ر رب ككراموق رم هلکع | قلعت
 تمص ٭ قنقحو فدک و رادصا یلاعرما اناطخ ههبلاراشم هل. راتینوک

 اضتفاو یدنلوا راسو ثعب هساوبس اغا رع فشاک یاب یی وش دنن

 عقاو هدنراوج نوچ رام لا ارجا ینهمزال تناعا هتسلاو ساویس هسیاردبا

 هب اشاب هال ی طا قرصتم تحاصراصح هردو اشا هللار وا ینا نداعم

 یدنلوا لابسا ید یعطعاردص هءاقرب هنفرط یسلاو یاو لقاتو

 هلع ماوا ند ارودص را3 هب ارزو ضصعب بصانم لدبت ابض9الا س

 يدنلف سو افخا هد هسا

 ( لصوء لاو ترازو عقر )
 قلوا شع | یدصت هراو هان تاکرح ضعب اشاب دجا یسلاو لصوم

 ءان هنعد دنا وا پا هاو درد ندنفرط یسلاو دادا مدوا ندو هرز وا

 دجحا هل.هلعن هاها "هدارا هنصوصح یا بص یسلاو لصوء

 رادصا امدقم یرارما هیجوت قچا ی عما كنفلخو یی روم هبلح كناشاب

 هلايا لصوم ه دل وصو هدادیر كن هلع صاوا نانلوا لاسرا وہشاو

 نالبر دنوکب ونلوا باح ا كم نسحهداز اشاب نیسحندرلهداز ل ہل ادبع

 "لاو هررروص رابخا ینکیدلنارادتا هب هنر "هدارا یا تەم یارجاهلنا

Eیه یا دیک مت رم کا اصلی دهم مد تم  O 



۱ POS 

  ۱ییا مرک كس رش ناضهر ار تار رحم نانلوا نایشرا نام درظ دادن

  ۱صال لاما قلاس یسلاو لصوء فا یدنلوا راد ودر د دراو نوک

 ندنع زع هماح هدنا اوصو هل ما لصوم یکسا هد هسلا شمع نداصوە

  ۱تخرر هلد لدل دو ردا ¥ یرو ز اسا مط راز <( رعش) هلدغاره

 تع زع هدا دعد ربارب هلا یرشایمو یرامدآ نانل و هدنناب لر هب د( یردم>

 یکمدقم نعد راهظا تکرح هنا وجاضر هلتلاخد هنباج یسلاو دادغب و

 تفارظراب رهش بانج بناح یلویقمدع یی دانسا راومهان تاک رحرامظا

 لاخدا هزهش نورد راجا دهملاراشمیسلاو دادغب هلک لار اعشا هراعش

 یتعددلوا شلتا ارجا یییزاو نامه ےس ام ها لازا هغانوق بسانمرب و

 ب۰ لوا ا هدنسلک هدادعب ءات هتکن دل | انا هر هملعر د هدلا اوشرش لئاوا

 یی همهروط دوخا توروط شات ودنک هس اضءوا اما یمدق.قحا

 دوخا توتلوا بوصد ت ءاوا هد دادعر ٤ وة واز یش ۳ ی رهظحالم

 رکید كر دنا لاعشا ینغیداق هلاوح هنر كنسسلاو دادفب یتحهیغلوا
 یدلوا لاسراو رادصا جد فن رش صا هعطدرپ ||

 ) ید رح جار ( 0

 یوزح كرديا تقاعد یو رب خاک لاو د هام ومشا ندلوالاعمر هارد هتس ول

 هبسلاب یراضعب و رتاوتمو ررقم ییددلو ع وقو قی رح ج وا شع یلکو
 هل: می صعل ارظنهنفیدلوا ر دناهفکلاةمحنم یراخعب اصوصخو رکا

 4 زوج یدنلوا تاوصتسا تاتکتساو درو تی رللوا تارعتسا تج وم

 قد رف یدونشوخ مدع نتمالع قدرح مجاز هدندنع لوستاتتسا هتکس |

 رارقمسا * ركاب مدعلانم یداسعا قلوا قاوشو نلاصعا همدهو

 ندنیدلواشلوارایشهلوهموب ی د بیس هراقن رح ضعب ههبفطا قو شلوپ
 وکو یشالتم سکر ھ ندنسلوا یلاو۰ دل رلقب وج ید هدا اوب یشا

 تاون زدنوک هک قرلوا یئاسکو ماهوار هلا بیذاکاو فیجارا

 تقود هلمجح# ییادلب بش ( رعش ) هدنزهناذعع زهنک قوجو تحاوو |
 Oa سر )تست هی

: ) 8 ( 
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 اها اتت تاالنت لتس سست سا

 حابصبات هرزوا یمادوم (ردتعاس چاق ہک کر وص هج یالتیم # را

 یس هن ام ولوم هطلغ هدلوالا مب ر هام هل نازارابدلوا ردبا تماقا هلتب ون

 لوا بودا رومظ قی رح هک دنس هنا یسیچ ا ج وسا هدنراوج
 ةا ثکا ا نکا بواواعدعو قرا اک .دتوو ردق تعاسرب مسج یارس

 هد هکر هما س یا دلو ا لاصلا هبات ر ج هدنفارطا هرزوا یلاونهبجترفا

 زاغو ینه یچنزوتط كرخالایداج هامو یدلوا عقاو یلاصبا ر رم
 ندنسلا ت : السب ۱ یسهدو و قالفا قداس ناک هدلع مان ها رط هدنجما

 هدنجاو دامر بلقنم بقعرد عیسو یاب لوا بواوا شک هنابز شا

 هدننورد رو نح هناححاس هک هل وش یدلوا دابر بولان هسک شا نوا

 بولوا یرلهجاوخرب ندنهورک سابا كلافطا دع زکسردنا تتوتیب

 هنا هننکس هلج ادعامو نک اس هدهطوارب هدنشاب نادر هد هقط یغاشا

 شتا ندنسهطوا ساباب لوا هدلنا فصترابدبا نک هداسلع هقبط

 الب قرهلوا توهم بورشاش اب وکو رارف نامه بواوا رادیب «دنرومظ
 امام یتاق یعاشا ید شاار دنا راذک هب و رشط ندنسوبق یاب رابخا

 هک هدید یاوش رادبب ( رعش ) هدقدلوا باستلارپ هفصو نایدرن هلباعتسا
 هیت دام ( تسیاوخ لرنم نرد هک مدامد لمس نیز # دو ناوت نما

 رابدت باتو بو داب رف بونأبوا زونه هرصبلابارخدعب راتلوا هدوراقوب
 یا نوایلکسکو  كنهقط وراقو و د وا باهذو بانا قد رط هدهسا

 لعع قرهسهچا ز وک ندمیلتتو نولوصوصخا و دودعمهداز ندعارز

 هدو وو رلپدلاق هدنجما شدا یبکر دنعم هلءلوا دوقفعو لئاز یراروعشو
 تردو قجوچ زکسو ناوسن هقشب ددع چ واو ییغواو یسهدلاو كموقرم
 هغاقوس ندهرحب ی راب ,دنکق جوج كچوکرب و یس ا طف ندراکتءدخ

 نوکی کا هلهلواتسکش یماضعا كن راق بولاق عاص قجوچو رابدنآ

 شتا ندنسهطواوهنلقن مور ضعب قد رحوب یدلوا كالهخ دلو هدنرورم
 مور یلرانف ارظن هن روط نساناب مو رم ندا رارفهلتوکس بودم رومظ



([ ۳۹۸۷ ) 0 
 سس سس سس سس سس سس تب

 هلا فرط نمو یدنلوا لح هلو ادعور دغنالو ایراد اتهم هنب ار رب كنم رام اخ
 تارخ رک ا ( تب ) یدلوا 2 زاحصو تاقاک«هننادناخ یئاخ قن السا یرارف

 ا شد ورد هانک تقنقح قح درب رک ¥ مر هاشز 7 دوش

 نداد یا و هدنلخاد یو نوطو ا٥ د توو خوار هدناضمر فصنو

 هداشوا رکم یدلوا روثذءو یراس هنفارطا بقعرد بودا رومظ قیرح
 راسو هن رهنیفس اباعرو زونکم توراب واتبلک هدنتلا یراناکد یجتوراب
 روتس«تورا هلا رللوراو نوجا 2 ۱ تخورف ردق یرلکدتسا هن رابلاط

 هلا قمالوص بوة زرومآهو لصاو هراناکد لوا شاآ شعا ظوفحتو

 قرهلراو تورافج ندراناک دنانلو قعحازوا هشناو لع تشم تورا هک ا

 ہدقداوا لصاوو بصنم ےس هنب رالوراوتوراب یرلکدتسا قهرچاق

 نانلوب نیش هراواو ندزرومأم راسو ندنناطباضو تارفنیب هباوط
 نونا هلیشآ نوراب مدآ ردق ناسکس ندناکدو هناخ باخاو ناسک

 ید یرادتمرب تواوااح یراتابح نات رک هلس رتضف تناصا راجماو

 و ۱ 5 ی

 هب وریک نزا دعب ید نی رضاح راسو لوقنم هقارطا قرهلوا ح ورجم

 لزلزقه هدنسهحر د قم هعو د رابکهشاو راعص توس نالواهدراوح

 رلهدو هطوا كنیم الاسلام" باب عقد ر هدنرز وا را راطنفو ناو رو

 یدلوا نا ندزوک یک امام ندا بولکو د اک هد هل ر یر هاح

 دع ره هداز اشا دج لماخ نانلو یرکسعضاق یلوطانا هدقلاراو

 تدوءمو صولخ ضرع هنب راترضحج تقو مالسالامح یدنذا راع
 هتساعا یرچکیو تع زعراوس بسا همملاراشم یارس هدنرومظ قد رحو
 صلح نده نرو هدقدلوا راح یرلهد رار قرهلوا تەسس شورفهرفط

 ندي یر كن راقد صر هطوا نانلوا خادا هن ادس» ندو رافو نوجا

 ا ر



 ۱ ۱ ۱ ٤
 ٩

۳ [ ۳۹4 ) 
 تست تست بن سن سن دنا تست ت تا

 ۱ هلن | لمقن حس E هلک عا تیاصاو لو زن سو اک دنام هن راسو اک ازز

 بسک زارب هللا تدوع یراقناسس و وعش هين ز ار كرهکج هوانکرب

 یدنفا هداز اص هدنفاقوس رله دص هل و اوز مادخ هدنرلکدلبا توام

  نوکس نوک جاقرب و تفجر هن راقانوق یرلکدلما ارتشا ندنرادفح

 ( تب )اضفلا قاض اضقلاناح اذا )را بدلوا تشذکر یخ هلام معسم

 رخاواو ( ریبدت یل هدبا قوع ینا # ر ډقت یشبارب هکنوچ هدا قوس
 فلک ینادنه1وق شاپ رارح مهاو هدنب رق یاب هحاو> هد اض مر

 ناتظام هدلاو وج رج مدوا ندو بولوا رومسم هلکء د یعانوق هداز

 م لاعردس یادت الی ر ی
 شنا هداشع تقو ندنشلکیاج كغانوق يدلدا كل كدنفا برا

 بودبا نابنوو موج هنفرط وئراچ وراقو شن او یدلوا نازوس امامت
 ندنو نکا نانا یر زی ندتهناغو برقت هسا كن اطب اضو ن رومأم

 یم هرخآ ضرغ هاسهنام ناځ تکی نج زاد ءم هنانش رض هختدقا

 یکیا كنیم مات لبک ارایجشاخ ندنسالاعر ینمرا یکیدردتبا یقنهسودو

 ناخ ماما زونه یکدتا اناددح هدنشاب یسوشراح اشا دوج و رپ د هنس

 رکر اک هلوقمو و لئاح هله زواج هن رافرطناتسدب و وشراج كشت | عنصم

 ندا تور سفتلاب یعددلوا یسهملک توقنم جد هد رح عطد كن هد |

 لاوما هج وپ نالوا هدوشراچ هلربسو و لصاحب رج ج د تاقر هدد باب را
 ییاوصا ندنت ر ضم قاوا نارک اعب یدانا راتفرک ہدیرکاو نازوساتشاو

 هب ورا بوتا هب هنسک ین راو وشراح ناطباضو یدلوا لا هت هالا

 اسشاب دوش قجا هس هنا قرح صاع“ او لزارا هلب رالوا نام هلوخد |ا
aces تو توس mne 



 هلا اه! زارب ینررل هسسخ یازجا كراب دوم هلتروصقءاشو قسوشراچ
 هدلحم مان ینایل هغردق هداححتقو ینوک یحشرب نوا كلاوشهامو را, داوا عناق

 رومظ زورفا بیهل زوسناءغاخ قب رحرب نذنراوج یتا وق كناعا یاب یکصح
 انفاو وغ یتسهسنا یلاوطوا كر دنک هنفرط وبقموق وقرب بواوازور و
 هسکو فرص یش رح ندنزهناخ ینمرا راج لوقو یارصضعب نکل
 ناظباضو را هملوط ندنا یسهصملخ و طفح یساسلک یمرااصوصخو

 ردق اه هشا یناثبلا مداه ناتبلاب راشم ناداتسا ضعب صمصخاو

 زهوغ نوسلوا هدنراک ناسه ( ع) هلکش اابحاو روم هلنلصح هک

 جازتو ارت هنلوقوقموقداتساو تارفن ثکا هج دافم (نوسلوا كاله ماع
 یو 7 هند رط راس>هراتسد ندنرادلوا داتسو داد لوعشم هلا

 یهتربا هل روض > ههارکلاعم كزرومآهو زهباوط نیسعم ضعب قجا
 یتسوشراح یشاب راج واو دیدم یر هناب هدنس هب اثم هلاح ىلع ردق هلا فصن

 ( هتکن ) یدلوادسرو یهتنم هنسلوحیيماح دزباب نا طلاس توقا ید

 هک رومشم قد رح یني نالوبعوقو هدنسهنس یلاناسفط زویکم هچرک
 ات جوار وش ا ابهو وع ییسهبن رم ییاما# كن هننطنطسق يطع داب

 رکا قب رح یدبا شالا افا بوقای یبوفن هنو شک كده هلق ید
 5 < مام هنخروم كنامزلوا نوج:دلوا روهد مداقو "هردان روز

 .دادعتساوهدلوم ۀکلف باتا كتقولواو شتا راتادیم رولوا ات ےھدا
 لقعت ثروم داش هفالخا ندنسل وو یداسم للع رباد هب هب دل هذا

 هناحا ضعب روا هلوا ید تحارو تاج ثعاب هک لغو تناطفو

 شمءاص رهرارش هدادعتساو تلضف نزح ورا نوجا نردابم

 هدنروصن هدک یی نجحأع دنع نا سد هب رغ هعفاوو ریطع "هل داحرب

 هد الفع لومعم لوق رطن عطف ندنهدلوا لومحم یو دیا د ۳

 ابهو قرت سوقنو لاوماو هشا یصحا و دحا هجرک هدنش رح یلعرج

 هدهنتسو بولوار اد هدارقف نکاما اب ثکارو نم قدرح هد هسا شوا

 ( عقاو )
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 یتدکرآنوپ هل رالوا رباس هدابنغا مقاوم یراق رح تاعفدلاب نالوا عقاو

 یتروص قهالوانود قوچ ندنآ ینوک, یرار رض هدابشاو لام تهج
 هدنوفعلح لک ابهكاترب و نوک هحال فیه نوماهو هلع انس ر دلوقت
 هصح ندهصق هلا نالوج تصخر رادقمر هاب عارج هما دی

 e > "هب رها ظ بایسا عتم قرەلوا ناش ر طاخ ىسەدءاق

 اشیلاع رحاوا هءطق 39 نالوا رو دص ٌةفصص شف مش هداشناو
 7 هعقات هلک حاقرب هنوک همدم هنن رب رح ا ىلع ٧م ه دل و

 هدرلانب نانلوا اشنا ند هلعتثم ماسحا هکر دمولعم یدنلوا ناسا

 هلصافو دعب ضمب هک راو ردق وش بواوا یراح هدرب ره یوقو قب رح
 ردب راس ريغ هنیراوجو برق هل بس هعنام هناریکراکو هلناح ماسجا دوش
 عارذ رکی و شبنوا یرالوب كزرهش ضعب یک سراب و ج و امور ال
 قرفمدآ نالک ن دلع دع ردق هقاسم کالتعاس مرا و شککردق یز

 روا هد-نفرط یکیا بولوا شک یرغوط هدتروص روناوا صیخلو

 بولوا ردا كب ید یرانش:مشو شلزبد هریصرپ رسارس راقانوقو
 ها ثکاو شلو ر وارابدنةبچ ندهکبش جرب دوخاب رو ضعب قحا

 رکر اک یح كزوا هلا و شغلوا انبهدتروص روناوا ریبعت ریکراک ےن تویہ و
 ندران و ردغشمالاو یر چ قدلوا وشراح دارا ر مش و اک کد

 سر هشوکراچ یقاطرهو زرفم قاط متاط یراوا كنب رمش هردنول ادعام

 كعاطرب رهو ردنرابعندزواربیکو ریغصددع رشکبا نوا كر هشودهرزوا

 ردشلربا ندقاطر لوا هلا راقاقوس هرزوا هجو نانلوا رک د قرط ترد

 یر هناخ جثرطش هسالوا رظن ند هلق كسکو ر هننورد رو نمرهش نوجا
 هلع هدقلارا هقشب ندنو و ردشهلوا قب رفتو لصف قاط اط ابارس یک

 را رنجو ولهکبش نوما قلوا هلع هنس هرس ر ونلوا رعت یس هب

 هدرات کام لوا بواوا ید راهلصاف هتسارآ هلبا راومشرعو ح رطو راجح تاو
 نالوا هب رورض ماع جاتحا یک زهناتنکو رلاسالک ضب اردان

۳۹ 
ed ی A4 
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 ف ق ت ست سست تستر توس شنل نت سو نا تکست ف

 هلوهوا ندنهدداوا هفودوم ناراععو تادارا نوچ 2۱ همُشد ندداو»

 هلو مج ندهلع لاها نوچ زانمو قوذ یرانصم كراهاکج رفت
 اشاغتو ریس بود کک راب ره د راتتسا ندنسلاها لګ یندداوا قلعت
 هدق رح هدراتکلم لوا هلبا رایتسو اردنا اوه بسکو ج رفت هلدسابحاو

 هب هداب ز ندوایکیا تیاهنورب هدکدتبا رومظ رظن عطق ندنغبدلوا تردن
 یلک هل وا بوداب ینلحت رفاو كرش یب ی هدلوباتناو تنازرشو نواف

 ندا تار اضءد هر هس کرب هل تم قاز > همش ندنو نەدا ترسم

 كنانک ندا دا مقلوا اسو هدونا ,۱"ندنانز هنو ا صوص# ر رت

 لدبم هنتروص سوسح مع یروک ذم ررسط كردنا مسشو مدزو هنس هل

 هکر درا دلا مضو هدزرهش ېک هردنوا ید ماظن ك٤ا سوکعمو
 د دوو كر ندنتفاتسا کا ہد هيل ادا ماتش نوا
 عاص هن رب و مشت هنیرانورف لوق لو یادغب شعاب هدقدلوا قرت

 ین زر رب اعاد قرلوا كلرتشم هر رض لوا هدنراد هلا كمرب و همخذ

 ردواتماشم هن رل اظن ی راک دل با تاجو هباقو ندبلک صاخررض

 ندا دارح صل ندقلوا فلت هل بس نیفناب ینسامشاو هناځ هک هلل وش
 هدنماسم یثاب ی ابلوط نواوا یزهناخراک هدنرالح ددعتم كرش هسک

 شاعتو بسک هلتعاص لوا رونلوا ربعت یجهتروس هج انعم ینبما قد رع

 یکیدتا دع نابسچ هنتي صو هنتمس یحاص هناخ مرق رغ ندراهسکردا

 ههود رح یس هناځ بودا راضحاو بالج هتسهناخو راشخا یهر وسر

 یتسابشا روناوا هبعترا دیاوح ردق هبیناوآسو هم هشود ها رتساو نارا

 ردقوش هتسره هدوق رع تساتمهباسشاو هناخلوا ردنا رفد هلع ید

 ملسا بولاب یننبع د هود رع هسرولوا قرع ءاضق رکاو كەر و ها

 مک ینی هلواسعم هلمجولوا بوشادنسو رارقو لوق هلکنا هرز وا ك۶ا
 تفععر د را م دک دادا رومظقا رح هدنرب كز وا هلوعمو زردا راوت-او

 ریرک یاکدارکت رکچ ریکر اب رشلاو ردردهدنا یراک در و ربخ هیت لوا
EISELE SEETAN 

 ( زا هءاوط )
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 ىلقابقرو# شما نوجا قي رحرب رب هدراقاقز بولک تارفن 4۱ زهبلوط |

 قرهردب وا هراهیاوعیب وص بوچآ ینالوا ب رق هراهباوطندراتلصم یک
 ندنفصنیژکا كزهناخ شایسک هب هتروس هلب وب و ردباافطا هدتفو زا یشنآ

 لاک ندنفبدلوا یک یلام ودنک رایج هباوط نب رسقلوا قرتح هدایز

 یحاص هدنعوقو قد رح هدوار هلل وډ و زرد اافطا قد رح هل راتریغو يس

 وسو هفغاشو ینا ار ز رقاب هنشیا هچهتسها نوع | شالت اهطق
 یکلوا هیعل ییهاخ طاق اش ی هدب و را ناح

 هڪ راو هنسەنداو هز وا هح بح وم مور رفدو مغ وانبهرزوایناتو مسر

 هنیحاص كن هناخ كردبا مظاتو عضو هنب رار لوالا ناک یس هدو م عم یا يڈا

 قوچ یف یونس ۳ یعنصو ید یع ییتعلاب لواو ردنا ےلس ییحاتف»

 زونههد هبعالسا كالام هماظذ روماضعبهنوک وب هجرکر دنا عاغتناو تسک

 روصقلانع دودعم ید یهوفت هل:عج یفنیدلوا رودارود هل ند هظح الم
 هلة وا اریمو اس ندهابتشا هدنکودبا زیاج هدهبماذظن راو هدهسیا
 یم الودو الف قلمو ند ناوخا سا نماو دح تما لاوءا تمالس

 هب صو هع“ هدعاو افصام ذخو 9 هتک هللا قجرادقمو هد حر و

 نع“ یذانم ضعب لوقو نکما ام8* هن ازدعب بولت روک اور یر رح

 قفوتلا هللانمو یدنلوا بدسات یدو هلګ و كلهه رش ماو ا نالوا رداص

 نیربش هک نکر بص هسود یزور # دو مبط شرت هدروآونر وگنا (تب )

 ۷ دو کا

 ا 0
 ندنساضءها یاب ر ءاضةافاط« راه رح نالو ءوقو بقاعت«ین ر ر هدانناو

 یودنکی الارب هد هسا راکشآ یندلوا یلخدم كن هنسک هدنو قرەلوا

 یلصا بودبا ج وک شدا هرو دن ڪک یثد اوج راشقارب قادنوق رامد ازل
 یی رب ر ورن دهتواو یرلک دابا راسجا هن رشن فچارا هج قو راو

 یکدلک هلوا زلثداوح هل ومو هدا هتساا هدنرومظ راش رح فقاسعتم



) ۰۶ ( 
 تن سا سس مس دا ی ایا ات ی وا و و سکس سا سس نشو نان بیتا ست نت ن تا ست تست

 هقمعحاق یا ندتلوا ندهمزال د ماعهاو دروت هدهسامو رگ ردمنره ۱

 ندناعاو نیدلومیتددلوا نده عزهبو قو یلخدم هدکلردرب صضع |

 هل و هل دصق رارضا یمالاداسیع ندنسهلوقم ام یرس رم هری

 هننرابیدأت یارجا نواب روتک هلا هسا راوردبا ترا تج هتخاضف

 یرافللوق «رعاع غ احوانالوا هدرللحهلماب یدع |هلغلوا ند همزال یسلاب
 هب هظداعت ین زروئس یراقدلوا رومأم هرزوا یراترغو تقا دص یاضتقم

 هسا رولوا ردنا تراسج هه در تکرح هلوقموا دناشو تقدو ماعا |

 ید ندنرافرط ككراناو هزاغا جاروج ندزکفرط یرالنا نرضهنذخا

 یسفلوا تردا هد ڪتو هست ےک یک کرکه نارفنو نارادملک

 یاضتتم یارجا هدقدلوا زکءولعم ییددلوا ندنساضتقم هبنس "هدارا
 لاو نهس قله ریش هعب را ن ارب رح ود نسهمانا تمه هتف نم

 ( لوبناتسا یضاق لا لوع دناوف ما تروص )

 یتیداو |ینابر یاضفیاضتعم راقت رحنالومءعوقو بقاع ید رب رب هداتناو |ا

 هل اریپ دن تودنا قلخ بس هشه العولح قح تانح هد هسا راکش :

 هب هنففاحم هجثدلوا یسزج بیس سد كلوب و ندنغیدلوا شدروبب ما ||
 یلاعتیرکت نامالها ةهماع هدنامابو بئاصم والثمو امسال نولواتقد
 یفدو ماود هتءاج هدراق رش عماح هدهجناقوا قرهنعص هلنرضح

 یدع ایشان ندقلوا تنابد ةهزال یرالنا ماسعا هوافغتساو اعد نوجا

 هدنراهناش س کرد دعا و بلج هزکفرط ی راماما تالح هلْطاب

 هدرا هلو تقد هن هظذاګ نب راودنک نداضقبایساو ریمطت ین راقاجوا

 هنر ەم ل وبناتسا نوچ ا قلثا هتساض29اهسا راو ىجا لا اوح لا لوم

 تموادم هتعاح هددحاسمو ععاوج هدتدو شو تردامم هراسخا

 هاک راب هدضنارف باقعا نوچ "رو عفد ندنرزوا هللادایع كن همابا وب و

 ترداسم هن وند راثغتساو زابنو اعد نورد زا هدوجولابجاو ترضح

 رانا تلو هدنکرح قالخو یتدلوا ندنساضتقم هنس دارا یزالیا

 ( رخ )



sa [( ) 
 >_______ ا ست

 یس هلع مامارب ره ینعج هل قاب ه راد یاتضتقا ریخت الب قر هنلاربخ

 رظن فطع اعاد هصوصخوب ید یرودنکو نالعاو مفت هتسلاها
 نده رح هد ندنوب و ترداس هدک اتو هل یل اک هرزوا كع !ناعما

 هدنرابا > عماح بودا كرادت مش یشات ندنلاح ترو رض بوج

 بواب ردشارب هلګررب هللا زکتفرعم هيا راو مالسالها شلاق هدراقاقزو

 ندنهاضتقایهاشدان ترمضح "هدافا جامع هدارا ی د یراقلوا ناکسا

 زس همانا تەد هنعنم یاضءهم یارحا جد كصوصخ و ءان هتعددلوا

 روک ذلا مراتلاقود

 ( راسو یلبا مور ردصب یماوا رک د تروص )
 هدنعوقو نیح هده سغول هراح هنساع ار ومظ قد رح هدنداعس اننا

 هدرهاظو یناصحسا كاب سا یسماعا تبار هنفارطا ناکمالابسح

 هب هب رام هدعاقیثان ندعاو ا ند همز ال یینم كتالاح نالوا بس هنسارس

 نسح هدنروص قچالوا رادناب و رقتسمو قحهبلوار رض هب هتسک اة بطن

 نامرفاب هب یدنفا ینا رمش مدقا ندنو یصوصخ یسلتا دن هب هسطبار

 یکدلبا م دقت هدب ابا وا تا ملایعوم "یدنفا ندنعب دل وا شالوا همان یلاغ

 تدارسو هشتآ لاعتشا یس اشنا قاصیاش> او سو هتح هدنرب رقتهعطقرب

 لصا!ی هد هسا ع ون ردقنره صوصخو بواوا یلک بس هقشرح
 ماطن قلوا عارد نوا كنااعرو یکيا نوا یدق كتسهشا مالسا لها

 ین هبا كنس هقناط اناعرو رجز و عنم یسمهامعج هداب ز بواوا ندنعدق

 یرردفو ولت هدنرلدب و قضتاف یرهصرعو رصق هنوشرا نوا نوت

 یسارا وتاچو شو هتحشنالوا ندنامونع یرو رض ندنغددلوا نود د
 تاعونم هلشح ندنراقدلوا روع هنساشنا راش یسهلوقم ا امجو

 یراقج هبان دعب اع” یسلوا رادبا و رقت مو ییا ظن دبکت كنهروک دم

 باخ او یس وا هدعاسمهنهو الع نو شرا یکبار هروک هن ردق كنم را هناځ
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 یلاخ ق رەوا هب هلرب هعدابم هرکی دک یزهصرع نالوا سم یسازتشا

 ثادحا اب هسهلجح كيس ةر یدنک هدنر وص یتددلوا تودیا لار

 صا یحوصخ كالردت | اشنا هطوا ق ر هغارب قلقچا ینلګ زارب بوع |

 كن هصرع نالوا رسم یمارتشا هدهساندنالاح ردنا باجتا قم وا هو

 ینحهشوازب وحش ندنفرط فقویکرت هرزوایاحنولوا هدنلخاد فاقوا

 هقشب ندنفح هلوا لاخ ندهعزاننم یرابحاص هدنسهعیایم هرکیدکی و

 ندعفارطا تواوا یاغ ىزا و توت ی رهصرع كناباعر تمد لها

 ىلاخ رو ملا ندنرل تج ههدلوا ناس ردد هب هناخ تعسو هلسارمساهصرع

 | روم هععاب اهن رزوا كنهصرع هل هرزوا یبعدق بوم«هدنا كرب لګ

 لدا هلا رب ییصوص> هصر "هو العو ا عیسو ويڈاو یرا_ةجەلوا

 هنن هناخ کا رانلوا تردد یذ نوسلوا نداناعرو نوسلوا ندمالسا

 قج هاب ویشاو قاب راود رکراکقر هناواعیهر یرادعءعارزرب ندوناح
 قراصم كارتشالا نوجما قلوارا دم هتاوپس هنساسشنا كراو د مک راک

 هللا ةفالللارادو ییعجهلوا عنام هن رح تنا رم« قلردا لر هل و و

 یرافرط 2 كن هراس هاو نیک اک دو تون یاک هدتنلاوحو

 | واناسرخ صااخ هل بوملوا قاصع هرقو هلن اقهتحم یراق اصصنافلقو

 بویلوا ندکنوکیراقاجوا نیک اکدو هناخ قج هلا و قلوا هوص رکراک
 یرلقابع نیکاک دو ققلوا اشنا قاحوا یلروبق رکراک كر هل روا هلغوط

 قاچ هدایز ندنلادنم كننک و یتاهعساو ره وللثم شوب هتح هنرزوا
 هنیرابدنک یساشنا هطوا هرزوا یم دق هن رزوا هعونت:نیک اک دو قمالباب

 هنصوصخ یراجا هرخا هلبساشناوقو نایدرت ندحراخو قلوا صوصخ

 0 یرلکچهدنا اس هرانلوا تردد یذ ندمالسالها و یسءهالر و تصخر

E:۱ رکراک هدنروص یدلرب و تصخر هن سر دباب رکراک ےن اجناح  

 یسهعتودو راو د شاط قارطا نوما رک ندهلغوط نس ولت راناخ

 ا ا و هاما تایخاو قوا بوش
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 یساشنا هشاریکراک وشاو قلوا یراج سد هدنقح كهذا یکراک من

 نایب یتسماسلریو تصخر الصا هایاعر بولوا صوصخم همالسا زکلاب
 هدب اوا ضرعلایدل هب هن اک ولم یانلع ةتع روک ذم وا رفت هلکع | راعشاو

 یسارحا كناماظن وشا هلئسح قلوا شلروم نازرا هنس هدعاسم

 نامرف هتیرزوا ضا هباغا یثاب راع هصاخو ههلایوم "یدنفا
 "هدارا راد هتصوصخ هشا ویشا یدعا هلغفل دنک اتو هیت هل زادصا

 قلمتم هرانو هللا دیقو تبث ید هنالجسو راضعتساو هتطاحا ییهنس
 وشا نانلوا رابتخا نوچ قیرح تبار هدنرومظ هیعرش "ی واعد
 یرارتسا ماودو هلاصح-ا ینبابسا یباقو ندللخ صقن كت اماطن

 لوتاتماف اا راشم رکیعتشاع ید ثسهطا ترداش 9
 اا طخ هرابدنفا یراهتفم فاقواو یرابضاق رادکساو هطلغو بواو

 یدنلوا رادصا هلع رماوا همد هقشد هده و5 ره ۶و

 ) اشاب نادوف لیدت )

 هلجا رم فارحا نم زمرب وربذدنرایصت نیح اشاب دجحا یللبا څا نادوبق
 صوصخا بولاق هتسا و هدناسب هیاسر زوما سا ندنرافدلوا هت رخ

 لضفلاب فرشلا نإ ) نکل بودا 3بد ندنلوطأتا هچرک هلا

 كتربصإ بایرا هدمدقا تقو هح“ همزال (؟تسالاو لصال بال بذالاو

 لمع ناغ ا تور و یوجاضر تلصخ یرلکدتا تور هدنناذ

 هعذ دو هروک هنغدداوا EONS اکو لماد قاور هن رلکودنا ندتا دو

 یرافالت | اعطق هلبااغ ود روما هجو( هردقفرعو ما كلم نا ) ید

 هدن زوصزوم .دمجک كتف رب رب هدقلارا نوک فارتعا هن افاضنا یفددلوا

 قلوا یزرودتمریغ هوست ییهروب نم روصحتان روا هللا مالک ضب
 یاکتتسا ندملوا فالجاو دراز یک ی زافالخاو فالسا ضع هرزوا

 لزع هلعءان رب درتسوک فاعصا فعاضم ین راقارسجا نم هلدترّوض

 ءلالا لطافاب هتلود هللاداانشارذق ءاشدا نیکع اقا یرالبدتو
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 یهلاراسدم نوک ییا نوا كلاوش هام یراترضح ارزو مراک او
 ثعد از رعم هب هسورپ هم مس و یاس راک دنواذخو لزرغ ندعلنادوف

 ییاشاب نسح یش ناصد یان قر ەتە راکدنوادخ بود ۱ او

 راب درو بصق ابرد نادوتف
 دوا میاقوو هطلغ عداقو بناک لتق )

 ندنعبدل وا یوتسم هبلاو«بولوایتاک شاب و یداقو یس همکح باب هطاع

 نوش ییم هنس روبګو جاشحا رورضاا هتسودنک كتلخ هداضد روما

 ليد اا ڪبا اب رک | ناس ر وند نالوا لاو دننام هدنسلاوحو هطاغ

 ااعرو كلەرابءالغو كلەراسنز هد اقشا تفابقو مس هورنهجک لبا ابق
 روهدلادء ل٥ هلل وب توراو هن روا ناشوطو هر هنام#و هنن ) هناخ مر فاو

 بولقلانا ( هعشل ندنعدد) وا شعا دایعم یراوطا کر هو قسش ماود

 د# فاز و ومف اهنم فر امت اغ فلت ات ءاوهالاب ضرالا ی ##0 ةدنګدانجال
 نی روم یسایحاو انشا رك ۱ هشداسفم ( فاتح هوهف اهن رکانتامو

 هچن هل دادهاو تن واعء كل راه] وعموا یا ندقلوا داوو قسف تاراو

 كب رح ندا ءارو تاعددلاب نوسروط هل وش يکیدل» | نآ رخ یر

 ءانشا هتناوصات ما الو قلوا رادم هت رح عفانم هر است رس هلا تاہحا

 چ وا ردق هدم" ندنکیدلبا باجتاو عاشا دنساسفم نوک ا وک ہدقلارا
 توا "هداعاو 98 هلن | اجا یاحر و کو  هدیرب رهو الحاو یت هعدد

 یا صع! ن : CA وا هداتسرفو ی هب هسوغام قار >اومو شک جا

 یسهلوقم 7 رب و یدیشملوا هداعا هب هناتسا ندسودر هل ساحر و ساغلا

 هدلبج قهاش هدنسارو یماجییقدنف بولو ا هبنت» ید هرکصندنانکآ

 ادکو یاب روظنمراب ره العد رصقو ےسج ناخ یکی در دت اشنا اد دحتاو رب ین

 زاسیادص كردنا اواحو تفامض تعج هلبسابحا هکر ه هدرو ده رتو

 ضر یار شوک هلتنامو هر اتسم یوهو یاه "هرعلو تراطش زوسو

 ندموقرم هدنتدوع ب رح ینامآ هغر دقید هعفدوب ید | التسمهدنط
 ست

 ( ضع )



 و و و و rage و سو و و و وتو روس سس erra و وه و سم سرو

 تا

 اصوصخو 67 د هناه اش تاکر لا ناچ مرزی ناب صع!

 ره هل تبش قد رفره فعحارا نوک انو E دان ندشر > بان هدانن "او

 درک رس عد وطاو تئنطلس درف درب هفزال یپیهرتو تدأت كفنص

 ةهطداص یصوصخ تفلاخ بارا تنسب رس قولا رسک هلدةد تمج

 یعنا نوا هنس روطض هاد کان ندملو]:تفالخ دنسس لالقتسا بار
 دیار تب ید كرو نم باک نوک یسادرف كروک ذم قد رحو

 كموقرم امدقم نکل بول روس هلاحاو رحا هاغا یشاب یحاتسو یسارجا

 لاشغا ندلحا ییددلوا ق لا هل ّتسانم ها وط هلا اغا یا یخ وط

 یعوقزح هناتسوب یهدنسازو یبهلکسا یغابهرق هبلایموم یاغا نوجا

 یجناتسو و توعدو باج هلسهناهم یسهرکاذم تحصر باد هریک

 ناه هلتراشا هدالخ تقعرد هدنلوصو كر هلك هوا ید اغا یا

Eهدنسر ینتفصم "هلن رج هلا اقلا هارد ییدسح بوغو و ماعا " 

 یمهنریاو # داب للخ اهراک دوبنرا تسابس ( ع )رابدلنا ماتخ یاضما
 نابلغ نیکست بونلوا تروشم نمجنا دقع هدءالسالاحم باب ینوک تدس
 هدهرواشم ساج یدیراصوصخ دابعو یلاها نیمأتو داسف بابرا

 هبلع صاوا نانلوا عدس هتسانلات یرب رم یمادرف قر هنلوا هرگکاذم

 دن دا اوا"ندلوبناعتا ةنکس ی د هد دات لزارا جاقر و تعاشاو شن

 انداو یلعا دزناز یوک ورة نوا یلموت هامویدنلق تشحو عفد
 هلنهرو صعر "هنارا مهو تمذ هربت رامظا ه كنارکز ب ضعب نالوا

 هد هو ارتقا وزع راد هة جارا شل هدانعصت تکلم ناکس ناسا عطق

 اشا فور یشات ندنالاح ی 2 یسبنا رتس ضرفو اسفر مفد هلن رقت وب

 ها یال ۳ ید ا اطع قباس نوشکم ندنناقلعم
 اب هاط تاط. ۳ ناسالادب دح ندنناود ناکحاوخ امدقو الجاوقث

 قباس یو ندهرضاح لاوحا ضعءب یدحو هفطو حراخ د

 ندا تقبس هذا مم هدنراب دنقال ماناو تقلا | ashen © se هر ایدفا تلاح |
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 تج تتم تل ت ت ا س ف

  ۱ی هنن رسا هب هر وا هن وک ضد رەت ارو رعم هک ح رو هفراعم

 # تساو دندرک تحم نع رهرد هن ( تد ) یدلوا ین داوا هدانّناوب
 * تساطخ نتفرک ناکر زب رب ابطخ

 ( زاج بناج لاوحا )
 ربزو یسلاو هدس> یرامودقت كناشاب یلع دج یسلاو رصم هکنوج

 هبا كتنفنو توطو تلوصو موجه هتیرزوا هعلق مان هدیرب اشاب مهار

 تعاسترد ورلا ندنا هلرب لوخ دو طرط نایسالاب كردا قبضت

 هللا اشنا بولوا هر زوا تع زع هنسهعلق یسداو هرقاش نالوا هدهقاسم

 هعرد هرکصندکد با رخ ٌهض. "هدروا ید یتسهعلق هرقاش ردقلا
 4 هنق رط ی رار دن هد نت ریان یعردلوا هدندن تکحرح هن رزوا

 رخالایداج هام مدقا ندنو ندنرافرط هللاراشم یسهقتش یکیدلبا

 یتوک ج د مرک, كرحر هام كلذدعب بولواریصعلو درد دراو هدنرخاوا

 اشنا رەس اطو رفح راسرتم هل رقت هب هبعرد كناتشاب مهاربا هبلاراشم

 هلاراشم لاو هن یکیدلیا ادا هةتسضتو رصح ییهر وک ذم عل كردنا

 مهار اهرکص ندنا قحا یدمشهلوا اناو هداقا هتنطلس بوص ندناناح

 صضعب یرزرد نب هنعاطقتا كنار رحشو ربخ بت رف ههام ترد نداشاب

 هج هرکصندکدلبا لاسراتاوداو ام*رباسو هرخذو تارفنو رئشابکس

 یکتا نالوا هدراو هنرردب هلا هن کمان شواح دجا كنان ثان ےھاربا

 نانلو ق رفتم هدنساننا قسضتو رصح یهعرد ندنلأم یسهقش هعط

 بجبوم ینیدلوا فلت تامهو تورا ولتساک هلیتناصا شن | 4 هناخهیج
 نیءیلاسرا كنامو هناخ هيج ندبا دور و هدقلارا لواو تیلصمدادتما

 لوا بولوا دومشمو روطسم یقیدلوا تمارکو فشک "هلوقمو تیاصا
  لاوش هام افوفلم هب هضد رع نالوا دراو هعفدو ندنفرط یراردب راهقش

 یدلبا دورو ه هملع تع یتوک, یا نوا :کشرکم

 ( لاوحا ۸



۱ | ۱۱ ) 

 ( ساورس بناج لاوحا )
 لاسرا هلد اغا رع فشاک رشامم هرزوا ینیدالوا اعاو راعتشا امدقم

 هلاراشم نولوا هدنسر هنتتسلاو ساو س هر اوا ناتلوا ارساو

 بدأتو یفن یرهسک نالوا تاعزانم ثعاب مدقم هدوهرف بحومرب ید
 اوس لاها هدقدلشاب هدندشت هلا سدحو ذخارشکبا ررب نوجا

 كنسادنه /كملاراشم ید ایدقم اصوصخ بولوا ساره و فوخرب

 شمر و رارفهنلت» هل رقترب قرهلوا را رب ندنسنادانوازرساتر اوطاویدعت
 دریکب تسد # رب رک دناءوج ترو رض تقو ) هعفد و ندنرلفدلوا

 هنیارمس یهلاراشمو رو هموجگ هن رزوا یلاو هرزوا یأم ( ریت زی شع رسم

 هلتروصو (داسفلا بس روا نوکسلا بیس لدعلا )راب دلباروصح بواب
 راکرخا قرهلوآ راتفرک هقاشمو نح عاونا راتلوا هدنارسو راذک م اا زارب

 هعزاسنم كرت هدنفرط نولک تنوکس هشابم هلحارخا راجا ككراسویح

 لاو هللا ساونس لاها دعب ای هد هدا شلواراکشا هلاسم تروص هلا

 نلاهاو راوشد یلوصح سانتساو ترشامعم نح هدنش هلاراشم

 رومأم هبارجا قتناعا ةمزال هلدب رقت قلوا ولقاحوا ی رنک كنهروب نم
 بدأت زراداوه ضعي قاسفتالاب هزوک بار زو ءاعسالافلاس ناناق

 تاقرب یدابع شیاسآ هدکصوصخوب هدهسیارونبروک لهسارحا یلکتو
 رادنذ ینیدلوا لاحو تقو تشکر اغم هللاعحا یکهدنا لالخا ید

 رکد و هلام * ه هنامز نس یوا یدع وا هنامز كدروک ( ع ) هلغلوا

 ی رصتم بحاصراصحهرق لاا ساوس هج “اضم قیاس رب دت نالوا

 ىلع ی هقرچ یسلاو ساوس راصحهرفو هناشاب هللافطل هلاراثم

 هرزوا قوا لاساو مارعا هتفرط یصنم یرب رهو لادباو هجو هناشان

 هبلع "هناتسا دراو هدنطساوا لاوش هام یربخ یتیدلوب هجا كتم

 اشا یلعو لاخداو داعقا هساونس ییاشاب هللافطل هلعءان یدلوا

 نالوا هرزوا تماقا هدساویسو لاسرا هراصحهرف هلا حارخا ارخو*
 »سس --پبچبسجچسچبچج»



 ید یساتفم ETERS مزه تند نو اب نیدلاالع /

 *اسهتغدناوا اهنا ندنفرط اشا اما اړو لوا تبسم هتک ر#

 یلاع ماا اباطخ هملایموم یشابم هدناب كعا یفن ههبهاتوک یہا یوم |

 تب ندنشدلوا قکلع ودن کک ساوس كن هللا فطا و رادصا

 د قبةحو صعش ةن ۹ زوک هلسرشت یرلیلوا یلخدم هد مروک ذم

 یدوصخ یرام ۱ لایه اعطت هدنرابدأت هج هتدها لر دیا

 كناب اب یفء و یدنلوا راطخاو راعشا هزودن کا نیم شنا

 کر ندتفدلوا شک هلاق هدهعزاسنمو یسادنح ا ۰

 ید یکودا ندهدس هدارا یابض26م ىجا بصن یرخا هللا لزع

 لال یسیلاو نامرقو هیصوتو هدافا هل هینسآ تار رحت هنیرافرط
 هرکصن دنر لک دلبا دوعق بو راو هی رابصنم اسمملاراشم ید هباشاب
 یدتلوا هداتسرف هما هاو نوجرات دو هنامر» ند یرلدد] و

 ( هداز ناجح ءاضق دمو هداع هجو رب ن ردص لیدبت )

 نی ردص لیدبت هلساضقنا یراهبفرع تدم هلساضتتم ام قد رط مسز

 یا مور «رزوا یراعا طب ندهدعقلایذ مرغ نیکعا اضتقا

 لماخ لاح قنسا یبا دک هن زخ مور ر دص اشاس یکاڑکسەہضاق

 لوتناتسا اش اسبولوا یس هباب یلوطان|یکلرکسعیضاق لوطان او و یدتفا
 دادعا الاحو یدنلواهمجوت هب یدنفایح ربم یدنفح هداز یریپ یسنضاق

 تشن ندملاوخوا لصالاق یدتفا نیسح دمبلا هداز باح یسطاق

 لصاحا كلردیا تیا هللا يدنفا سر ییلام بیرقترپ هدقبسا رودو

 ( لاجزانوئشریغتب لاوجالاباقت دنع ) هرکصو لئان هب هسردم سر

 هفرطلوا 2 نک هلعلوا ل ات را هدادغب ءاضق هډ هب رود كس هلام

 دم ليم بب روت هلی طنص یرو نم + او بب رډ هب هنسوب ورتي زر ۳

 لاو *انب هتیسنا هلیسبلاهاو تسراع هللاوجا یلاولوا هلا یوم یدمش |

 هد هو نصب ادانتسا لو هی ابشمو داحاو تفلا هلا دادا
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 نارقا مالا سةن ق قحا بودن اداتسو داد اص تب ور لومألاقوف

 ی دیس و هزاروا ورندټدو قوجو دا ز نا دننام هلساق هتنازابناو

 هیلار اشم لاو صوصخاب و داد رع یراتعا یلاهالانیب ندننکندلردنوک

 نلف صحو مولع حج لکت هتاذ دح فو لصافا یسانش ردقاشاب دواد

 ءلیع ا هرزوا الصف ضو تدامش الا بولواندراشلبا لئاضف لوصا

 هکع | تبغرو تافعاا هتاءتفو اء باصن باخګ | ندلجا یراقدلوا لباب

 هکهردتبا تیاسنعو ناسحا هلووس ید هبهناهاش فلت م کت

 بانج یتیاضف تدمه دم ید رادتمرب كہا یعوم هلب راثوا لئام علا

 هبلایعو» یراک داب ااجرو سالا ندنرلالعا رب میس با امر مرک هایشواب

 ییهناهاش فراوء باح “و یکتا ج وم یهناکول« فطاوع رح هدنفح

 هج ومده ( تج هراتس دیار باتفآ هک ییاح ( ع ) هلک ا زب ر ثبف

 ید هلماک ةنسرب نیکد هننباغ یسهدعقلایذ هبتا هنس یرو نم ءاضق

 1 هلا یو٥ ند ه اهاشدمُش تفطام هبا دیدم دم هرزوا كيعا طرص

 ٭ هرزوا یر رس تاود نسر ور 2 نابطلس ( تاب ) ید لوا دادما

 لا: ناها شدا ( دارطت سا ا كغ الوا كياچ تمه مسن مدره

 نالوا نارا رهش هدز صوصخا و نانطاق مهروجا هللاد از نا

 یراترضح نارو دلاءامتلایلاهتلو د داو هرج هللا لوط نامز نیداوخ ناقاخ

 قاتشمو لاسم عبطلاب هرابتعاو تیاسنع هقاقه “| بابرا هدصوصخره

 هجا دو ( دراد یناک مذ بسحرب یسکره ( ع ) اننامزق نکل بولوا
 هد صد و لاح یاد لوو هدتعنصو تفرح ینیداوا يا کره

 اوا هع اب ىکا ترا« دب نم فالو تقابل تاغ یاعدا لا رولا

 ( تسر م ینا ره زا لدم ( ع ) هسیایاحورب د هنوا نااک باخابودبا

 لدا نتبناحرو تردق ٌةبترع ریمتو قرف هلتالاک یاوعد كرت هرزوا یلأم
 مابظع كوام زكا جا ردکیلبا هلاوح هننسسارفو مف كنريصب و تقد

 بابراو تقد هناصوصخهلوةموب یثان ند هراس روما حازت كن ارمضح
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 ندنرا:دمهلب تقو هفهردشارا هدنن ص كع اتفتامو مرکم یفرعفو لضف

 راذکراک و ملکلاقوئو» هفنصرپ ره هرزوا یراب رهش نیا یرادکلمنوناق

 هدنراهرادا رب ز هدتاودره رانا هکر دراشهروس بصن را تعا واک زیر

 تقولاتقو ه زهناک وام بقاتلا یس بناح یی رانلوامارکا راوازمس كراتلوا

 ۳ هن رلناسحاو فطا هلشالروکذم هجورپ هللا رابخاو ی ضرع
 رب تازا ع لدعلا هجو ىلع هلباهدافا یب راتلوا تب وعو بیت قححسصو

 ردنا و لیصفت ىع م و داک هدا نارفاو لاثما تربع
 یداوم رولوا عض ءاعد بلاح هنن را ترض > رضع راب رش رداق قالخ

 روو نیما هدننراد یران دنا راطخا قرهلوا هدرادتقا دناسم هرایخا

 ( تب ) ردروظتهو برج روهدلاعیج ین یکیدتیا رومدم یتالخو
 ( راک ماسحارس دادن هنوک ندب ۴# راب رهش نا دو وکر ه هک

 ( یلغوا یجمزاب عوطقم رس ندمآ )
 رود ص اضق نامرف هعفد چاقرب هدنفح بولوا ندنسهنوع یس راق لوتقم

 یحزاب یلراصح رفس نالوا شمامهل روت. کھلا هلببس یرارفو یا

 توتلو هدنساضق رهشوت ناک هدنغاجس هک لو و مهاربا یلغوا

 ساو سەب اشا لالح یسلاو نامردیتادلوا هرزوا یاهاداسفو هنو هل

 اتهناو هدافا ندنفرط یلاها هدنساننا یرززرو رع ندبناخ وا هدنترومأم

 مادعاو لتد ید رم هلتفرعم یزادهک ید هملاراشم ءان هتعیدلوا

 عوضود هادم نو ایگبآاب هدهدعقلایذهام لئاوا یعوطقمرسس هلکع |

 كنسهدو و رمشونو ذخا احورحت یرادهنزخ كموق رم لوتتمو یدلوا

 هدودنلوا لاّوس یدوقنو امشاو لاوءا كنعوتمو شلوا عضو هنسح

 یتکودا هدنکلتنجو هناخ نالوا هدراصح رفس هسا راو یسهنره

 ىس وا طض نوجا یریم بناح یتافلخم عج ندنغیدلوا شهرپ و رخ

 شغل هدص وو ارج هنفرصتم راکدنوادخ ند فرط یسلاو نامرف

 یابلع ۾ هع یتارب رحم ندا دورو هعد د ول كناشاب لالح یواح یتعدلوا

 TTB EEE 7 بک و

 )ج ٠)
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 بناح كنناکورتم ةفاک كموق رم هدقدنلوا عدقنو ضرع هب هنارادنامج

 هنفرصت۰ یناسراک دنوادخ هدناملوا نیفلرون هدارایسلو ادناع هبیربم
 یدنلق هداتسرفو رادصا یوکی شا كرو مهام یلاعرما ندنااضتقا ایاطخ

 ( ناشا هملغو ناچ ةفناط اهسور رکسع بزا )

 ولهبسور هګ دم ندنوب هلیسهقناط ناچ نالوا دو دحمه هلبا ناتسعاط

 هد هعخایذ لئا وا یئداوح>یتنیدلوا بلاغ هب ول هبسور هموق مع فن اطو بر اک

 لاعو تقو لامهاو لساکت قاس ه هلعرد ندنفرط یسلاو موممرا

 كس ولغمو تیا اف تایسا هدهسا یدلو لوصو لاجا هجو رب هرزوا

 بولوا لوح ز ونه یرلکدتا كنج هدهرو هدنروصهلو یودنا هن
 یشدلوا قفحخءو قدص نراسقم كن هءوق رم ثداوح هکر د قوش

 دراو هدروک ذم قاس ید ندنفرطیظفاسح همانا ه رکص نوک جاقرب
 یدلوا قدصم تارب EN لوا

EOهاب بناح زا هعوط» سور  ) 

 یطسقو کرو و قالوق رد ندنسابقشا دیدنابزاو ندنرانادوبق دودیح

 یازجو تفرکو ذخا ید هنوخ ردق ز وتوا ندنزهنوع هلبا راش مان

 یراعوطقمرمس كرنەدركر س موق رم رفن چ وا قرهنلوا ارجا یرلازمس
 هلءلوا تلو درد دراو تاربرحاب ندنفرطاشاب یلعیلنلد همت یف رصتم هاب
 تلذم اش "هد.طلغ هموق رم سوغ“ سور ینوکی چد كن هجا یذءام
 تلو دهن * تساس دام رف ناطلس رکا ( تب ) لت لتق نم ) یدنلو

 # ار ند هندنام انار

 ( قالفا "هدو و رارف ) 1
 ندراکزور ناداقن هسا لاح هره هددبعع ها جم ها وا هسور ام دم

 هب راتخاو قوسو باخخااو بالا كرابکو لاجر ملکاذفان ضعب
 شع وار اسو ثعب هفرطاواو بصن یهدوب و قالدا كن وقنا هچهرف

 اس ور دی دعرپ كمور مود ی روعش عامد ید كاا یو٠ هده اأ

ggg ge 
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 هماع تلود قحا هلغلوا شوخانو لتحت هلنا شومس و ماسرمس یفددلوا

 خاص ندنعدلوا شوشعم یهافتسا رابع جا ع هلا شومارف یظوظح

 هار اظتنا هنتقو والث۰ یلاثءاو غر رفتو قیبطت هرک دلا حح: رک لوا اعاد

 هدا نح هملع *اتن یدبا هدکعا حنت هن اص عت ساس دو هح عاوا

 راج زارو ضارقتساو هنادتسا ندفارص ضعب هرز وا یرداتعم

 ردق هن یدعم ندنساه ابشاو دوقن یک دلا سالتخاو ارتشا ندقانصاو

 كره د هلواقم باتا لع هرالڪ ندا اضوا ضا و ادا رادقم یوزح

 فرطو شک هنسداو (لاوسلا نم رخ لالا لاسما)) هلا اطعا هبت رعاندا

 هلا هناهم و رذغ هنوکررب هج دنلوا هبصوتیسه دن هلاوما باعصا ندنلود
 # ندانو م: هدازآ ید | ماود تک( تس ) كردنا فیقوتو ش وست

 ۸5 الع بودا مانا را رها هلىقامس ) ندا > اىب تصمم ول هدنم رمش یدلىا

 .طرش هروکذم ٌهطاتصم كردنا برو ایه یتکاردا یان رثا هحالوا

 ققو لزهلمجوو هکنوچ ید ةا ب رقت یتقو لزع هجوم یسیفخ
 هک یا یا لاسخ 1 ريع هوس هدنسوو یتلهدو و برق

 تام بوبمک قوچ مرجالنکل بولوا بتاشو سونأم هچزکن دنروهظ |
 لدت ةرعءلا ) هنن رومظ ریطع هثداحرب هل داسقا موسم مود ضعد هدمور

 لزعلادعت ندلجا یتیدلوا بورتم هلا هموتکم زغ لا الد ضد ( ربعملا لع

 ندررباستفواو | هل بعسیلرع ثداوحهدنروصیک دل | تدوعه هملع “هنا تس

 ند هاشداب نرضح تازا عب هد ظا برقوینج هنلواهذخآآوم هدانز 1

 هلن اراک دن یتسانا نع ) 2 ردقف هسارباش نم ) نیغلوایمولعم ین همم هلتروق

 هنلاوحا كاتو كکب نزعهداز اشا نافعو یدشلبا رامتخا یرارف یر

 ندهدام نالوا یرلناشن رظاحخ ورندنامز رب و راکرد قوقو هدتاغ

 ندناو تلاط و رکشهاوخ یراغتق هه دام لوا هلغلوا رادربخ هلایموم

 ( ضمب )
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 كملایموم هلا راعشتساینب راکود | باج" و رقت مهن القت ۰یچ اقرب صعد

 ۱ رحاراکر =| یتیهل یاضعمو رارت 3 نوکر تالاو تلا هحهرق و هد یا

 رواکنوکرب هدن راب لود یدزربد ( تا ( ید شع د ردکعهدنا را مظاو

 یداماد اما ٭ یرلکدد ادبش لد یا یدهمج یدلک به ٭ را مرج

 لايم هنتفلا ورب ندنتنابث مایا هدهیلع ناسا لاخح* هدازکب یسلوکو سو
 ناف هلتطاسو لاحر صع لامفا ا را 4۰ ترس سلع رس نالوا

 داماد ۵ هملایعوم ندنعبدنل و هرزوا لاعتشا هنن روما هن وست كم رب

 نوچ” هدساف تن یارحاهر ا ےدو دعو كف ند ہنطاس ب رف هاکعاد ج د

 قلهدو و یادتا یوق رم هرز ددشو هب وقت شدادعتسا یو زاب

 ۷و | یرافدلوا تسانمو تمعرتو قوس هول !ر اجر ناو ق نالوا کر چ

 ه]ایعوء بودا تلآ ی د هص وصخ و هژب اطاعت TE بد رعترب ییدنما

 هدن رخاوا یس همس یکا زوت وا هل رامر دا باسا هلا تب رو داقنزرطرب

 فاس لب یاوقا ناجر نالوا یطعاردص م رم هدننرادصاشاب فر

 دوعم هدنرلشب لام و هجهرد یدعا یدشلوا ناج رت لا “و لزع

 هدهساراشعا ترشامم هګ و رب ساوا ساو لا تخ او تا طش نالوا

 ) یعةل اہ بشل ( یفک ندنغددنلوب هدتلو د زاوج هذه هااطا ناجا

 دنک د ناجح رو e یرد ناف هل.تس هشد دنا ینددلوا لثاغ هی

 مهدنناب یلب # ماناحیدتاینایم دن یکی تیب ( تب ) هلو هدک اله

 یرخا دعب 2رع ینکو دبا یلاحسح یلام یت ( ماج ردهدنتسوا لبق هک اما

 صع! طلو كردنا ااو رب رح هلا یرفح ط> دومعم هدنراشب هما یوم

 هحهرفاصعبهداننا لوا هل راع | ادس یک كنجر هدنراش هی رک

 ودنکی جد یداماد هک درو تازه تماکش ضرع ندنداماد

 قح هلوا ییحالصو قامحسا “لسو هکلکب 9 تم هیر مه ه دیو

 ماقم هدقلاراو یدا ردنا تبظاومو یعس هکمرتسوک تقادص یلعج رب

 نالوا قعفر ثعاب ل 805 بی ماشحار ۵ صوصالا ىلعو هت سار و یادت 1

۳۷ 



 تارا
 ( لاس نرد هرم« ټاعوقو )

 | سها تلا یرلکدلبا ربعت سوترتنا ندنفرط یروطاربعا شوا |
 قلو د هلمبسیمدخ دادت»ا رعرتسا هدنوراب نالوا هرزوا تماقا هدند اعسرد

 مان سفتنوا نالوا تماقا رومآ« هرب و نوعد هدنننض ندوع هتنفرط

 ندرانشا یس ود هلذغلوا رابخا یکجهدیا دورو ارح دلدیدج "یا

 ندنزاغو زک دا كپملایموم یبا بوللوا نییعت رادنام#* كب ییطصم
 هطفاع هدارد واسضف یتجهارغوا هدهار یاننا ردقهم اک هتداعسرد از

 هرذرادقمو تقدو ماعهاهجهدابز هنسار دن وڌ هرلقات و3 تس اخو هتسهسرام و

 (نءاو بلج هلا لاب عارفو لاح هافر قرهشوازب وحش نما مدعو تجز

 هلقفرت رامدآ ملس+ هنناب هدددلوا یساضتفاو هنلاصبا هب هللعرد الاسو
 یاد ۴ ندا اضتفهاو نردقفم فرص ہلا ےس | كنم اشنا یدنما

 ترهاظمو تنواعم هدنکر ادنوارتشا ندنفرطهملا یوم یا كن ههزنامو

 ندزاغو و 4ما یو٥ زادن امو هنطوا ګرو نح زاغو هدناب قعلوا

 رادصا اباطخ هنباوتو ةاضق زاضق نالوا مقاو كدهبهلک هب هلع اتا
 هقرطارا هلا یعو-رادنام#م هدبحر رخاوا هللا ناشلاع نامرف ناثلوا

 تالولحو تور ی روعا تن هر رم روح نیطالس یدنلف راسسلو ثول

 یتاصو 4> یراف طلو ب ب دأت اضت9 الا تس>و یراشاع هجو هدنعوقو

SSEهدنس هب رد و ی لکی نوک هرزوا عا  

 ناطلس نکل بواوا شفت نیبعت یلاع نامرفاب ناطلس یارکیبس مع

 اتو اتم اغ هدانناو و جا ناو لع ور دهد دم دم 0

 یز هد هرادا فەرز وما تیام ق رولوا حالعو یوا دن لوهش» هل باب

 هدنناسل یاملع2۰هلاراشم هدننامز اشاب راد رظنعطق ندندلوا راکرد

 یرادل ٌةعقوو شغلا هلاق هلقوس هتمدخ ضعب تنطاسو تعط قاتم

 ندنسودنک تلود جازم هلعلوا شا تلاخد هتفرط ید یران رارف

 ندهروک ذم هما تك _مملایمو» راصوصخ و هر دنا حاحوعاو رفاق

SRRSRSSERRR EET ESSE EERE SEKE ARTES KARST SRR. 

 ( یلزع )



 د را نده ر 3 ER هن یب یا یی با جاتناو تا

 تب هنکیدلک مزال یسم له روم ام كس وب راشعاو دون بحاصو راکتاردو

 یارگتءالس هداز ناخ یارکاود ےقم هدنکلتغج ین روا هدنساضڈ نو

 هروک ذم صوصخ هدنحر رخاوا یناع نامرفا و نوبامه طخاب ناطلس

 یدنلق رومأم

 ((. ناب امت بو دن تدالو
ETEكا فرش كاب بلص علطم یەک هعجیبجنز  

 یتش كوف ( روکذلاءاشد نل بو ابا ءاش نل به ) ند ارا

 فک اردو لاع رتخادعیم ناطلس هدیج 0 اع رک ی اضعقم

 ت رسم ُهمزال هلا یکلنش بوط نوک یکنا هدنسلاوحو لوبناتسا هلغلوا

 ردق هرات اهن هل راسب و نیم كن رالوف رچوا تنابامورو یلوطاناوارجا
 سالبارطو ساوتو برغ ریازجو هنناطباضو ماکحو ناریمزیمو ارزو
 رصو هنناطب اضو ماک> یریازج هلعتلودعهاو هددیفس ر و هنب راکب
 ارسیاو هراطا ا هلا رانامرف هقشب هقشب ابا طخ هنن رللاو دادعب و

 ندا رو رم یرکد د رابدلوا ابا طع لئات نب مشاہد همه" هد هناهاش هباسو

 رودص اتد نامرف هدنفح بولوا ندرانآوا یار هل التخا باح هلمحو

 رباشع ورین دندهرب ردح یلغوا لس رح یسکب یو یتریشعولن احش ر ندبآ
 اشاب ردناق یسلاو شع رم موق رم هدهساا هرزوا اما هدنسهرا لئابفو

 مجد كموف رم ی وز بوراو هبلح یسهجوز هل بسه الم قلوا یداماد
 تماقا هدلحش بسانمرب هدملاوخ وا هل داو ضرع ودنکق زهعراق# هدامرپ
 هشع رم نینسسحاو شعرمو شعا اعد: سا ییقالطاو وفع ٣ ندا اا

 تماقا هرزوا روکذ هجو هدنسهمحان لیسوماج عقاو هدهفاسسم تعاس رب
 ندنیداوا شالا دمعت ید اشاب ردنلق هملاراشم یردب ناق هنکبهدیا
 یالاو بلح یوم ناناتش هنس هدعا نم هنصوص> یوفع هلدحم

 هعفدو هدننارب رحم ندا دراوت هب هملعر دكناشاب دچا دمشر وخ ق بسا ردص

 FL SEG AER XECE کت تو طمع تر نت و نوع یو عصر گیت دیس ید نخ
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 كلارا دم یردب نیاقو احرو جراد یب هب نخ بیس ضع د

 ءان هت دال وا ارم او دقت مالعا هعطورپ نانلا ندعرش ناخ هلمس همان دمع

 نورة اذع نوب اههطخ هدناب قالطا هلب وفع كنسهتفذکم ارج كموق رع

 هنقالطاو وفع هرژوا یطو رش رو نم دمعت نیفلوا ارپ هف یک یراب رهش

 خاهواب دکور سو ندنرانکاس هنسو یارس یدنلوا نامرفهدناضمر لئاوا

 ادعا امدقم ءان هنفدنلوا اهنا قکر حاضر یالخ كن هتسک مان یطصملک

 قطصم شا وردیسلاو هنس و هد هدا شل و ااضقنامرفرادصا هنسهلازاو

 4 احرو عافشنسا ندنفرط یدالواو لامع كموق هدنلوصو هن وتس ول اشار

 ۱ كز دیا دود هنىکجەدىا تماقا دن اک قر هم راق اتمر لور او

 معارج هلع ندنراقدلوا هدک عا زابن ید تکلع یلاها نقالطاو وفع

 "لاو یسلروم هنس هدعاس هنصوصخ قالطا هل وفع كنس 4تدذ کک ۰

 یثات ندنغددنلو|ساعلاو حج رد هدنارب رګ ندنا دراوت ندنفرط هلا راشم

 یدلرو- هبلع دعاه هدناضهر طساواهنفالطاو وفع هرزواروکذم طرش
 هرف ورن دند هرب قرهلوا ع ودر ترازو ( ةردقلادنع ناکام وفعلارخ )

 هدف طلوآاشاب یلعدمسا ردنادو,3قسا نالو ا هرزو اتماقاهدبخاصراصح

 ةعماس لصاو یتیدلوا هدکعا جاعذا یییلاها هلا لخادم هتکلم روما

 ارا رسم ج و نو رتفک وش نر امهظق نم رود سا تولز اه و

 هرازولاع وفرمناک اک بوراو هب ون ندلاو یرغوط هل تقفا رعیرشابم
 ندعابمو تانتحا ندهلخادم هتکلعو یلاو روعاو تماقا هدنا قرهلوا

 ثالذک و یدنلوا لامساو رومآم هب ونس نامرفا هدلاوش لئاوا هرزوا كلا

 اس نالوا هرز وا تماقاهدم>اص راصحهرف مه قرهلوا عوق رح یرازو

 هدا نعم هدرو نم خیرات ندنفادلوا هدنکر ح ررح هحور یټ داتا بغار

 ناناوا عذر یترازو هعفد وب بولوا یطظفاح زوم رغا اقناسو روم هت.اقا

 زومأم هد راتلوا هن هتماقاهدنابوراوهنسهرب زج یوکن اتسااشاب یطصم

 نیدیاعلانیز ناثلوا ر فرازوو لز ت بواوا یسلاو رب ر زی
 سس بیپ

 ( اشا )

 ۱ و 23
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 نالوا یاو ندلو یرغوط هلن اهر یربشایمو تک رج ندرکب راد اشا

 تا هدساوعس اعود مم یترازو و ه:هاوا هدیا بوراو هاو ازا

 ندا نوک هدساوس مدتا ندبو ید اشاب نیدلاالعدعس نالوا هرزوا

 تکرحلاحرد اضتقالا بس ءان هتسازبما تکررح نوی نالواهدلالتخا

 هدروک دهم راب هتهاقا هرازولاع وذ رم ناک اک بوراو هب هدک هللا یرمشایمو

 ندنوب یاړکنالسرا نک اس هدنساضق جاغا لزق یدنلق ر ومام مهسجا
 نامرف هدناب یسهلوا چ رش عفارت هدهنردا هلب رومظ یرابجخءاکش مدقا

 هلا بی رفترب هدابتناو بولوا شا تبونضو رارف نکدلوا رداص |ا
 هدهسا هدف وا مفارت هل رامحاوعد هدهنردا هذه هالا كر هلن روت

 كره يتدلوا شع ا باکترا هد:ةح یسلاها روکذ م ءاضق كموق رم

 تجاضف لا هلو لاق هجن هجحنو تایدعتو ناظم رب اتو سوفن لتقو ضرع

 هدسةلائوح نوکب ن وک یرلبجا وعد ندنعیدلوا یناباب و دج كناعانشو

 نده رکج "هلالس ران و و راکشا یتج هم هبنلا یدرا كتیلصم نولوا

 هدغلوا هام ندنسارحا ین هلماعم ارج نرت هدنراقح ندنرافدنا و

 شیک مزالیسازجیارجا هدهبردا بم هدجاضف یکی دت !كموق رم هد 4لا

 هسیا ردیاح ونس هناهاش "هدارا هلم جون ه دباب وب هل ندنفیدلوارادیدب کو دبا |
 قرصتم عاج“ نمرح ییغحهلوا تردا یم هتسابسا كنساضتقم

 ټیفیک ءان هنخیدلوا شعت !ناذبتساو جرد هدننارب رج ابشاب ن دلا لالچ
 لک د نالس# عا نش یکدتبا كموق رم هدقدنلوا ضرع هب هک ولم. هبتع

 نوجا كلک شت هنیرابجاوعد هلهجو یر اهشا نی !پاکترا یر ا صن یک وچ
 نورتع ام نواه طخ هدننوعصم نوسنلوا ارج ببترت انلع هدهنردا

 نامرف هدنا-خمر رهش طساوا اباطخ هلا راشم هج > وو هلءلوا رداص

 یچلاقوط هرز زوج زهیمکچ هد هنس تزطاس عمر اوج هدانناو یدنلوا

 ندرلندبا روبعو رو رم بواوا ادیب هن راتب او هعطت چاقرب رونلوا ریا

 ری یرلقدلوا ردبا تراسخو قلب دنفرانص هت رلکدردبک هنتر رازوکک
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 ندن را اق د ؟نز اه دنراقجا هطا سرخ هنهکر ةصدقا ندن ویو شرب و

 اهب راحت نیفنلوپ نوط كربنز كچوک یکارب هدنا بوقراص هب ههردکچرب
 هنس زذروک دهزا ردق تعاس یا هرکص نداد ثفو هل راعا ترابه

 یدا شلدمشا هدنجما زاغو و لوباتما یسادص كنفتو نوط یرغوط
 قف یودا صح مان فمطا یهزونکک یرهدر ڪک رس رانو و |

 شلوا هداوا هب هلعرد ندنفرطاشا نسح دمس ابرد نادوف ینددنلوا

 هتفر رس ههنسک هجوم هناهاشنوب امه طخ نالوارداص ینیمهنکو دنا
 تور f e دک در بم ودر تا هرو

 حج ومز € ی ا ا نایاغا لا د E ام ی

 یلکسا یف رمص.یغاج نیکه قو د اقاس ( تسن نیا قاخ هاوخ د هت داح ۰

 هل.عواو یسدعتو لظ نوک انوک هدنراتح تغ یلاها كناشاب ناک

 ۱۲۱۱ نا لو و قرص قدس مخ وار او
 صاه“أو لزارا خاطر شات نام هلا یعوم هدقدتلوا هج وت هب اشا

 ندادورو هلو درد یکدل,ا بلش ی راتحارو تنماو قسضد یی رللاها

 حدر یان ار هرم كہلا یو٥ هلعلوا مولعء ندرضعو مالعاو تار رخ

 هنن رومأم لح كرد ا قلعا هناهاش "هدارا هنصوص> ییماقا هده 3و صو

 نوچ“ هللا لاسر اه هفو ص هل قف رت هب ولک دکن انلوا نینعت رشابم هنلاصفا

 الما هقوصو هب اشا قیطصم ر زو قرص یغا_ ےس هب ردننکشا

 هکب شاع رشامە 5 نانلوا نیعد اصو ےک هروک ذم صوصخو

 یدتلوارادصا نامرف هده ا یذ رخاوا اباط> هب ولکدک هلا یوو

 دوخ یلغوا لوت ندنهوجو ساوس ( لاو زنا ةعیرس قجالاةیالو)
 هسا رو مددا ندنو ندنعیدل وا شلوا ثعاب ریطع DE هدساومس

 هدهشوةفل بوراو هنهرول نه “هرب زج هلدتفرعم شواج رشا ١ بوتلوا ین

 ۳ تماوار)



) ۱۴ 

 دورو یال قرب كن هشوقفا قطان یار اا
 شلوا فولأم هلتناسخ عاونا وربند هوا كموقرم هرکصتدک دلا

 هدنسافنم نیم هنقفح یودا هلازالا مزال ندن.ککو دنا

 هنصوصخ یلاسرا ههسلعرد كنعوطقم رس هلا ل٥د

 هعود و ییعوطعم ار هلکع | قلعت هلاک ولم "هدارا

 لاسرا ایلس هب یکصخ ناناوا نیەت

 رخاوا ااطخ هناصحم سرق نوچ “ہما
 ا س س س اب تای سو تماس ی سس

 لاسرا یلاع نامرف هدهعحایذ
 ی دنا وا

 یدلج یکی كنم رات هدازیناش وا یلاعتو هنا” هدم
 یلنوزب رط هدن راب رهش تا صفر اعم رمصق ی د

 كن دنفا نایلسهداز یدنفادمم یئاب یس رق

 یس هنس ناسقط زونکی اك هدنس ەە«

 هدسر هدنسهرغ كس رش بجر

 یدلوا مانخ نسح
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